
Dialogmøte angående Norgescup landevei 2023
Torsdag 3 nov 2022 18.00-20.00

Møteregler:

1. Video er valgfritt

2. Cato og Hege er ordstyrere, alle andre skal ha mikrofonen skrudd av under presentasjoner

3. "Rekk opp hånden" om man har spørsmål eller innspill

4. Om man har spørsmål under presentasjonene kan man bruke chatten



Agenda

• Introduksjon
• Eksempler fra 2022

FARA sykkelfestival Stjørdal og 
Uno-X Tour te fjells

• Forslag til endringer
• Diskusjon/innspill/tilbakemeldinger

• Arbeidsgruppe:
• Cato Karbøl, NCF admin
• Hege Kristin Moen, NCF admin
• Anders Eia Linnestad, NCF admin
• Kjersti Størset, Styret/leder GU landevei/arrangør
• Ole Christian Nymoen, Tour te fjells
• Henning Andresen, GU landevei og Nordic Cycling
• Rune Torkildsen, GU landevei



Introduksjon del 1

• Tilbakemeldinger etter 2020 sesongen
• Ønske om like rammebetingelser for alle klasser
• Norm og sikkerhetsmanual oppdatert til et felt om gangen og krav for å arrangere sykkelritt på vei

• 2021 første sesong med et felt om gangen som hovedregel
• Utfordringer knyttet til belastning for arrangør
• Fra 5 til 4 NC landevei arrangører i 2021/2022
• Tilbakemelding fra arrangører:

• Kompleks arrangement
• Utfordringer å få nok vakter
• Utfordringer knyttet til reisegodtgjørelse for støttefunksjoner
• Deltakerantall har gått ned



Introduksjon del 2

• Problemstilling: bærekraftig NC ritt, arrangører taper på å arrangere
• Arbeidsgruppe bestående av styret, admin, arrangør og GU landevei
• Hvem har vi hatt dialog med?

• Teknisk utvalg (kommisærer)
• GU landevei
• Avdeling Sport i NCF

• De store utgiftspostene
• Sikkerhet (mobile vakter med reise og overnatting, samt innleide vakter lokalt)
• Reisekostnader på kommisærer (hvis regionen selv ikke har tilstrekkelig med nasjonale 

kommissærer)
• Sanitet (krav i henhold til sikkerhetsmanualen)

• Søkere på NC landvei 2023: 0
• 3-4 arrangører er interessert, men tør ikke å påta seg en arrangement som går i underskudd



FARA sykkelfestival Stjørdal 
Kompetansebygging som arrangør over flere år (NC i 2022, 2021, 2020), gjelder også TtF og 
Sandnes, opprettholde
Viktig å ha NC i region Midt (ikke bare sør for Dovre)
Største utgiftsposter for FARA:
- mobile vakter/ pilot for kommissær (MC)
Flere er kurset men...lange arbeidsdager
Avhengig av tilreisende. Kostnad på 1 mobil vakt: 8000 + overnatting + mat
- overnatting for mobile vakter, kommissærer, Road Safety ++
Tilstrekkelig med nasjonale kommissærer samlet sett, men skeivfordeling av tilholdssted
reise + overnatting (NB!! ikke kommissærhonorar som drar avgårde med summer)
- premiepenger

Kr 75 000 (ingen sponsorer, men med refusjoner fra NCF) Totale utgifter på kr 335 000
Oppside...
Skille mellom rundeløyperitt (eks FARA, Glåmdal og Sandnes) og etapperitt (eks TtF) - antall 
mobile vakter/ stasjonære vakter/ løypevakter



Uno-X Tour te Fjells

Budsjett for 2023
Totalramme på kr 820 000 for 4 dager
kr 660 000 må dekkes av deltakere (resterende refusjoner NCF og sponsorer)
Sikkerhet
20 mobile vakter, vakthold inkl Road Safety, politi og ambulanse (totalt kr 225 000)
Kontor/ adm/ honorar (totalt kr 145 000)
Overnatting
Overnatting for alle funksjoner (kr 240 000)
Kommissærer
(reise og honorar for 12 personer) (NB! opplæringsarena) (kr 50 000)

Andre utgiftsposter (sortert etter kostnad)
- Bikemaster
- skilt/ rigg/ drift
- tidtaking
- bespisning
- drivstoff (ingen utgift på bil)
- bompassering/ leie av private veger



Spørsmål som er viktig for arrangørene å få svar på

2022: voldsom nedgang i deltakere, spesielt på kvinnesiden

Hvilke prioriteringer gjør de ulike lag/ klubber/ utøvere?

- NC vs ritt utenlands som faller på samme tidspunkt

- treningsperioder i stedet for å delta på NC

Om arrangører skal bruke mye ressurser på en Norgescup, MÅ den prioriteres! 
Og det må lag/ klubber være enige om...



Forslag til endringer

• Øke startkontingent fra makssats på 450 kr til makssats på 600 kr 
(utgjør 25 500 kr for en arrangør, hvis 170 deltakere)

• Bortfall av premiepenger (kostnad på ca. 40 000 kr for en arrangør)
• Se på behovet på nøytral service
• Dugnadshjelp fra andre klubber
• Rittyper (må ikke være tempo og fellesstart)
• Korte ned på distanser (dialog med sportslig avdeling og møte med K junior og elite 2 nov 

2022)



Diskusjon/innspill/tilbakemeldinger



Kontaktinfo


