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Referat 

Møte 5/2022-2024 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18:00-21:00 7. november 2022 

Tilstede GU Terreng: Ingrid Bøe Jacobsen, Ole Kristian Rudland, Christian Tubaas Andersen, Camilla 
Røhme, Hilde Grøneng og Haakon Faanes  

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter, Kristine Skeie og Cato Karbøl (sak 3) 

Forfall:  Kjetil Johansen  

Referent:   Haakon Faanes  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Innledning og godkjenning av dagsorden 
Referat fra forrige møte ble godkjent på e-postrunde etter møtet. 
Innkalling sendt ut pr e-post. Godkjent.  
 

2. Info fra NCF Styre 
Haakon ga generell info om saker fra NCF styremøte. Det ble orientert om økonomi status og arbeid med 
budsjett for 2023. Tiltak for å bidra til økt lisenssalg anses som et viktig område. Det kom med forslag som 
Eddy tar med videre til NCF adm. 
 

3. Terminliste - NC/UCI-ritt og NM 2023 

En søker til NM Terreng XCO/XCC foreligger. GU Terreng støtter søknaden, men forutsetter at endelig 
søknad til NCF omfatter nødvendig dokumentasjon inkludert NCF Norm NM Terreng XCO/XCC.  
Cato presenterte justert forslag til NC for Terreng Rundbane, basert på oppdatert internasjonal terminliste 
og derav justerte datoer. Etter dialog med potensielle arrangører omfatter NC Terreng Rundbane 7 ulike 
arrangører og ritthelger. Det vil bli 2 nye arrangører, hvorav den ene arrangerer ritt med UCI-status. De 
øvrige 5 arrangørene har arrangert NC Rundbane tidligere og vil arrangere UCI-ritt med Cat 1 status. GU 
Terreng mener at NC gir et godt både til de beste da 5 eller 6 av NC-rundene ikke er sammenfallende i tid 
med WC. De øvrige NC-rundene er sammenfallende med WC, men vil være et viktig tilbud til øvrige ryttere. 
GU Terreng støtter forslaget og innstilling til NCF styre. 
For NC og NM Terreng Maraton er det kommet inn 5 søknader. Cato sjekker om noen av søkerne kan ta på 
seg NM Maraton 2023. GU Terreng støtter forslaget og innstilling til NCF styre. 
Før sesongen 2024 bør det vurderes hvorvidt «tradisjonell NC» er hensiktsmessig å gjennomføre for 
Terreng Maraton. Er det mulig å stimulere utvikling av deltagelse og ritt ved å bruke ressursene på en annen 
måte enn ved en «tradisjonell NC». Dette bør tas inn i sesongevaluering etter 2023-sesongen. 
 

4. Trenerseminar 2023 

Planlagt trenerseminar for 2022 blir ikke gjennomført med bakgrunn i begrenset økonomi. Det blir sett på 
om det er mulig å gjennomføre trenerseminar våren 2023 i forbindelse med budsjettarbeid for 2023. 
 

5. Landslag Terreng 2023 

Med bakgrunn i et stramt budsjett for 2023, vil det bli redusert aktivitet for avdeling Sport (landslag) for alle 
grener. Det jobbes med å få på plass en total ramme for Sport (alle landslag) og fordeling mellom grenene. 



 
 

Det er i tillegg søkt om prosjektmidler fra Olympiatoppen for utviklingsprosjekt, som kan tilføre midler til en 
bredere satsing. 
 

6. Hendelser og innspill fra sesongen 

Det er registret flere innspill i delt dokument. Innspillene vil bli tatt inn i den videre saksbehandling i GU. 
Flere innspill vil bli adressert til arrangørseminar for NC-arrangører, slik at det blir en enhetlig praksis på 
omtalte områder.  
 

7. Utstyrsreglement aldersbestemte klasser 
Det er mottatt et innspill vedr utstyrsreglement for aldersbestemte klasser hvor det ønskes unntak fra 
reglene for en klasse. GU Terreng er av den oppfatning at reglementet har god effekt og måloppnåelse. Det 
er viktig å holde fast ved reglementet for å forhindre «utvanning». Ønsket grunnlag for unntak ansees å 
være sekundært ift regelverkets hensikt. 
 

8. Eventuelt 
Intet 
 

9. Neste møte 
Neste møte avholdes i januar. Haakon sender forespørsel på mulige datoer gjennom Doodle. 
Innspill til agenda sendes til Haakon. 


