
Trim- og turrittseminar
16.11.2022. Kl 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, og ta hånden ned når du er ferdig

4. Om man har spørsmål under presentasjonene kan man bruke chatten (Thomas bistår i chatten)



Velkommen!



Agenda

• Status fra NCF

• Introduksjon

• Presentasjon av aktivitetsutvikling 

• Gjennomgang av sikkerhet i sykkelritt

• Diskusjon

• Hvordan kan arrangørene samarbeide for å få flere til å 
delta på sykkelritt?

• Hvordan tilrettelegge for arrangement for alle som vil?

• Innspill, veien videre

• Begeistre og inspirere

• Kompetanse

• Samarbeid

• Utvikling

• Innspill

• Dialog

Målet med dette forumet:



Introduksjon

• Terminliste
• Plassen for synliggjøring av ritt

• Tall fra terminlisten
• 2019= 209 trim- og turritt
• 2022= 193 trim- og turritt

• 16 ritt mindre enn i 2019

• 2023 sesongen
• Terminliste

• https://sykling.no/sykkelritt/terminliste/
• Plassen for synliggjøring av ritt
• Viktig for å vise aktivitet

• Markedsføring
• Facebook-gruppe: Sykkelritt i Norge

• Instagram
• Nyhetsbrev

• Strategidokument årstall? 2023-2026

Årstall 2019 2020 2021 2022

Landevei 116 97 84 102

Terreng 93 80 75 91

https://sykling.no/sykkelritt/terminliste/


Presentasjon av aktivitetsutvikling (Eirik)



Presentasjon av aktivitetsutvikling forts.



Gjennomgang av sikkerhet i sykkelritt (Anders)



Diskusjon del 1.

• Hvordan kan arrangørene samarbeide for å få flere til å delta 

på sykkelritt?



Diskusjon del 2.

• Hvordan tilrettelegge for arrangement for alle som vil?



Innspill, veien videre

• Markedsføring

• NCF sin terminliste er gjeldene

• Når og hvordan skal trim- og turritt markedsføres i NCF sine kanaler?

• Kan regionene delta i dette arbeidet?

• Registrere ritt i terminlisten

• Nytt møte i februar

• Spørreundersøkelse for deltakere av turritt desember (samarbeid med NIH)

• Hva ønsker vi å vite?


