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GU-BMX  

Referat Teams-møte 15. desember 2022 

 
Deltagere:  

Monica Solberg-Leinebø, Lars Aslaksrud, Thomas Müller Karlsen, Marita Laksesvela, Ken Meland,  

Tonje Ailin Solheim. 

Fraværende: 

Joline Johansson 

 

 

Sak 1: Terminliste NC 

Mottatt forespørsel fra Sola BMX om det er mulig å flytte tildelt NC1. Monica har undersøkt med Sola om det kunne 

være mulig å fremskynde løpet til 22.-23. april. Det ble også diskutert andre muligheter og endringer for NC-rundene. 

Det ble avgjort å sette opp en helg med NC på Sola i kombinasjon med Sviland i april, og det samme på høsten. 

 

Sak 2: Revisjon NC – oppfølging av sak fra klubbledermøtet 

a) – Innspill fra Kitto : Lisens for lagledere -  

Vi tenker at lisens som innebærer forsikring for lagledere ved utenlandsreiser kan være aktuelt. 

Det ønskes å kunne arrangere både løpslederkurs og laglederkurs.   

 

b) – Innspill fra TU: Teknisk delegert – kommisær – lagleder- 

GU ønsker ikke å være pådrivere til å øke antallet styrende på BMX-løp. En Teknisk delegert vil stå over både 

kommisærer og løpsleder, mot slik det er i dag, og vil kanskje ikke bedre kommunikasjonen mellom løpsstyrer og 

kommisærer.  

 

c) – Premiering – 

Det har kommet forslag om differensiert premiering etter antall deltakere i klassen Superclass. GU ser at litt større 

pengepremier for de eldste klassene i BMX er med på å finansiere litt av sykkelsporten for de eldre som ønsker å satse. 

Litt størrelse på premiene kan bidra til at de kan fortsette å sykle, og også prioritere å delta i Norgescup, som er ekstra 

gøy for de som deltar og for publikum på løp. På den annen side kan det fremstå som kjønnsdiskriminerende, da de 

mest sannsynlig vil resultere i ulike premiebeløp for Superclass kvinner og menn. Følgelig har GU bedt styret i NCF om 

en uttalelse til saken. Styret i NCF mener at en slik løsning med differensiert premiering ift. antall deltakende, vil kunne 

slå svært skjevt ut for damer i forhold til menn og fraråder en slik løsning. På denne bakgrunn blir det ingen endring i 

pengepremier til Superclass som foreslått. 

 

Fra styret i NCF er det videre kommet frem at det ikke er tillatt med pengepremier i aldersbestemte klasser, heller ikke 

for klassen 15-16. Kontantutbetaling eller pengeoverføring til konto skal ikke forekomme. Arrangører kan imidlertid 

selv avgjøre om det skal gis gavekort eller pokal til de aldersbestemte klassene, fra 11-12 år. 

GU oppfordrer klubbene til å skaffe sponsorer til løp, slik at kostnadene med premier og sanitet ikke blir uhåndterlig. 

 

d) - videre NC-Norm –  

Vedr. Forslag om flere runder på løp. Det har blitt foreslått å kjøre 3 innledende runder + 4. runde sammen med 

finaler, eller 5 totale runder. Pr. nå er ikke det mulig å få til i EQ. Store endringer koster. 



 
 
 

Torgeir Matre i vest har undersøkt ang. alternativt system for kjøring av løp. Eksisterende avtaler må undersøkes, da 

f.eks. lisenser er knyttet til ryttere via EQ. Andre utenfor Norge skal snarlig bytte løpssystem, og det kan være 

interessant å se hva slags erfaringer de gjør seg.   

 

Vi avventer foreløpig ut 2023-sesongen før vi tar noen avgjørelser ang. Løpssystem. Vi kjører 2023 likt som 2022 i EQ. 

Thomas holder tak i dette videre i dette sammen med Torgeir Matre. 

 

Vi dropper gavekort/pengepremie til Cruisere i 2023 i NC. 

 

17+ Superclass forblir uten endring, og det skal kun kjøres liten bakke i alle runder av NC 2023. 

Sammenlagtpremiering for Superclass deles i Elite, Junior og U23 for utdeling av stipender fra NCF. 

Superclass trenger kun å kjøre ett løp for å kvalifisere til sammenlagt, men alle deltatte runder teller. 

Vi står fritt til å ha U23 med i Norgescup.  

 

Begge sletter åpne for 11år + ved pro-section. 

 

Lars og Tonje setter av tid på nyåret til å skrive om Norm(er). 

 

Sak 3: Club Team Norway 

Tore Navrestad ønsker ett felles telt for norske ryttere ved deltakelse i løp utenfor Norge, 

Både CTN og TalentTeam i samme telt. Han melder kun på ryttere til løp som tilhører TalentTeam. 

Påmeldinger fra Tore og klubbene går gjennom Beate Stenberg, så det vil være god oversikt over antall påmeldte 

ryttere, slik at det blir bestilt nok telt. Tore holder chef d’equipe på de løp TalentTeam reiser på. 

13-åringer og Cruisere f.eks. må passe på selv, og vil trenge lagleder/ansvarlig til å hjelpe når ikke Tore er på/ved 

banen. Lars utarbeider et skriv som skal ut til klubbene med informasjon. 

 

Neste GU-møte forespeiles litt ut i januar, etter behov. 

 

 

 

Referat skrevet ferdig: 

05.01.2023 

Tonje Ailin Solheim 

GU-BMX 


