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REFERAT 
Møte 6 GU Landevei 2022–2024 Norges Cykleforbund  
Dato:  08.03.2023 
Tid:  20.30-21.00 
Sted: Teams-møte   
 

 
Deltakere:  Kjersti Størset (Forbundsstyret), Marit Sælemyr, Rune Torkildsen, Isabel Rege Kvåle, Solrun Flataas 

Risnes, Thomas Dahlsrud (ref.) 
 
Forfall: Per Torleiv Ravna og Henning Andresen, 
     
 

Sak 11 - Forslag om felles regionmesterskap landevei for alle regioner i 2024 – v/ IF Frøy. 

Anbefaler heller at IF Frøy arrangerer NC. Norsk sykkelsport trenger NC arrangører, da 
følger også flere støtteordninger + Road Safetys vaktordning. Kjersti viser til alle fordeler som 
følger NC, disse fordelene løftes frem ved svar til IF Frøy. 

NCF Region Vest arrangerer eget mesterskap lokalt, og ser fordelen ved å ha 
regionmesterskapet lokalt da flere lokale syklister har mulighet til å delta. 

Det er vel ikke lov å låse alle regionmesterskap opp til en region. 

Regionmesterskap bør være regionalt/lokalt, et mesterskap der lokale ryttere kan blomstre og 
hevde seg, kortreis mesterskap. Som nevnt over støttes det å anbefale NC status. 

Følge opp så dette arrangementet ikke går på bekostning av andre større ritt. 

Kjersti informerer om strategiprosessen NCF styret går igjennom i disse dager. Ved 
styremøtet i går fikk NCF Regioner mulighet til å få informasjon om dette. Sør, Innlandet og 
Vest var representert. 

Konklusjon – 

Grenutvalget anbefaler heller at IF Frøy arrangerer NC. Norsk sykkelsport trenger NC 
arrangører, og ved NC-status på ritt, er det automatikk i noe av det som etterspørres i brevet 
som eksempelvis 

• vakter fra Road Safety  

• mobile vakter som prioriterer NC 

• 2-4 personer fra arrangementsavdelingen som bistår 



 
 

 

• 3 biler med takluke 

• målportal og premievegg 

• tilgang til Bikemaster i planleggingsarbeidet, inkl 15 GPS-enheter for bruk i kortesjen 

• akkrediteringsmerker til bil 

• skilter og utstyr til første/ siste bil 

• økonomisk støtte fra NCF sentralt fordelt i 3 potter   

kr 25 000 for støtte til utgifter forbundet med sikkerhet 

inntil kr 16 000 for støtte ved bruk av mobile vakter 

reisetilskudd for nasjonalt oppnevnte kommissærer 

Kjersti viser til alle fordeler som følger NC (se punktliste over), hvor dette løftes frem ved 
svar til IF Frøy. Svaret forfattes av Kjersti og sendes til GU for høring før det sendes IF Frøy. 

Generelt -  

Justerte startkontingenter, kommissærkostnader og premiepenger for NC ble vedtatt av 
forbundsstyret. Oppdaterte kontingenter og avgifter - Kontingenter-og-avgifter-pr-02.02.2023.pdf 

(sykling.no) 

https://sykling.no/app/uploads/2023/02/Kontingenter-og-avgifter-pr-02.02.2023.pdf
https://sykling.no/app/uploads/2023/02/Kontingenter-og-avgifter-pr-02.02.2023.pdf

