
Avd./seksjon/skole/team Region Midt NCF styremøte 

Møtedato 15.09.22  

Møteleder Tove Moan Andersen 

Referent Anne Sophie Hunstad 

Til stede Tove M, Andersen, Kjell Martinsen, Sveinung Talberg, Eldar Høidal, 
Britt Elin Farstad, Anne Sophie Hunstad 

Forfall Oscar E. Lillevik , Jakob A. Høvik. Prosjektleder ARN LOC Harald 
Fladseth deltok under sak 4. 

 

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist 
1. Protokoll siste styremøte godkjent   
2. Info fra leder TMA: 

Leder vært i møte med Melhus vgs vedr skolens sykkeltilbud. 
Skolen søker skoleeier om fortsatt sykkelsatsing. 
Regionmøte avholdes 02.10.22 på Teams. 
Kontrollutvalget har møte uke 38. 
Uttak VM Landeveg: Styreleder kontakt President i forhold til at 
ingen kvinner junior var tatt ut. 

  

3. Økonomi ved ST. 
Det er utbetalt 143900 til klubber for frivillige vakter i trondheim 
14.08.22 
Det gjenstår enda noen reiseregninger 
Beløp på konto er nå: 487000 
Utestående beløp på manglende innbetalt regionkontingent er 
11000 ( 4 klubber som leder tar kontakt med) 
 

  

4. Arctic Race of Norway 
1.  

Tilbakemelding fra Nordic Events ved Harald Fladseth. 
Han orienterte i forhold til evalueringen av sikkerheten 

under arrangementet. 
Halvparten av det nødvendige antall vakter mangla 5 
dager før rittet i Trondheim. 
Dette burde vært klart tidligere og det samme gjelder 
rodeledere 
Bilførere som ikke respekterte vakter eller politi 

opplevdes som svært farlig. 
Det burde vært mer fysiske barrierer på plass 
«Sopebilen»fra Politiet fungerte ikke som avtalt. Vakter 
ble stående for lenge å vente etter rytterne hadde passert 

i påvente av avtalt «sopebil». 
Underdimensjonering av stasjonære vakter, 
Sykkelregionen burde vært med i planlegginga. 

Stengetida på enkelte strekninger viste seg å være for 
kort 
Sperremateriell var ikke på plass som avtalt på forhånd. 
 

2. Regionen arbeid med arrangementet. 
Det ble fra flere styremedlemmer rettet kritikk mot leder 
mot TMA og ASH for at styret ikke tidlig  nok ble orientert 

om ARN 14/8 i Trondheim og at noen opplevde ikke å bli 
tilstrekkelig involvert i tidlig planlegging. 
ST var særdeles kritisk til ARN sin håndtering av 
sikkerheten rundt arrangementet ( blant annet manglet 
forhåndsavtalte sperrebånd) og etterspør en beklagelse 
fra ARN på dette. 

  



 

Vedtak: Leder kontakter ARN og etterspør en beklagelse 
av dette forholdet. 
 

5. Eventuelt: Ingen saker innmeldt 
TMA tar kontakt med NCF vedr Kommisærutdanninga. Dette er 
etterspurt tidligere, men svar har uteblitt. 
 
 Konkret så gjelder det at det ikke er avholdt avsluttende 
teoriprøve for kommisæropplæringen vinteren 2022. Det var 
ca. 10 stk. som deltok fra regionen. ST (som deltaker på 
kommisæropplæringen) har tidligere i sommer henvendt seg 
til forbundet v/Bjørn Birkeland(kursholder) og etter det til NCF 
om manglende avslutning av kurset, uten å ha fått svar på 
henvendelsene. Uten teoriprøve og praktisk opplæring får en 
ikke godkjenning som regional kommisær. Dette er SVÆRT 
uheldig for de mange yngre deltakerne på kurset og gir en 
veldig dårlig signaleffekt overfor oss som region og ikke minst 
deltakerne. 

  

 

 


