
 
MEDLEM 

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE 
UNION EUROPÉENE DE CYCLISME 

NORDISKA CYKLEFÖRBUNDET 
NORGES IDRETTSFORBUND 

 

 
 

Norges Cykleforbund • Postadresse: Pb: 170, 1309 Rud • Besøksadresse: Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga 
Telefon: +47 67 80 49 20 • E-post: post@sykling.no • Bankgiro: 5134.06.06012 

www.sykling.no 

GU-BMX  

Referat Teams-møte 29.januar 2023 

 
Deltagere:  

Monica Solberg-Leinebø, Lars Aslaksrud, Thomas Müller Karlsen, Marita Laksesvela og Tonje Ailin Solheim. 

Fraværende: 

Joline Johansson og Ken Meland. 

 

 

Sak 1: Norm for Pumptrack-NM. 

Noen rettelser skal gjøres, men det meste beholdes fra i fjor. Tonje gjør den klar. 

Thomas skal sjekke opp om det er mulig å få til bruk av engangslisenser for NM. Det å måtte ha helårslisens kan være 

et hinder for deltakelse i NM for endel ryttere. 

 

 

Sak 2: Norm for Norgescup 

Noen justeringer skal også gjøres her, men norm er nesten klar for publisering. Tonje sender den til Beate når klar. 

 

 

Et punkt i normen viser Gavepremier i aldersklasser. 

Det skal tas opp på arrangørmøtet om det ønskes av klubbene å fortsette med gavekort eller ha andre premier på 

enkeltløpene, for eventuelt å senke utgiftene arrangører må ut med ved arrangering av NC.  

Forslag om å kanskje minske premiene på enkeltløpene, men ha en heftigere sammenlagt-premie i form av en enda 

større pokal? 

 

Sak 3: Tilpasningsreglement 

Gjennomgått og godkjent. Klart til å sendes til Beate for publisering. 

 

 

Sak 4: Norm for NM 

Gjennomgått. Noen formuleringer skal forenkles for bedre å forstå innholdet. 

Ut over dette er norm klar for publisering og sendes til Beate.  

 

Sak 5: Eventuelt 

- Monica og Lars stiller fra GU på arrangør-seminar. 

 

- Club Team Norway: 

Ligger godt an med svar fra klubber om interesse. Lag med ryttere meldes inn til forbundet.  

Thomas får ansvar for CTN fra GU. 

 

- Løpslederkurs. 

Skal avholdes i region Sør v/Monica og region Øst/TVBU av Lars. Inntil 4 timers kurs. 



 
 
 

 

Referat skrevet ferdig: 

08.03.2023 

Tonje Ailin Solheim 

GU-BMX 


