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Referat 

Møte 6/2022-2024 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18:00-21:00 8. februar 2023 

Tilstede GU Terreng: Ingrid Bøe Jacobsen, Kjetil Johansen, Christian Tubaas Andersen, Camilla Røhme, 
Hilde Grøneng og Haakon Faanes  

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter, Hege Moen og Cato Karbøl  

Forfall:  Ole Kristian Rudland 

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. Kjetil 
 

2. Info fra NCF Styre 
Haakon ga generell info om saker fra NCF styremøte.  
 

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

Gjenomgang av arrangører og dator for NM og NC i Terreng Maraton og Rundbane. 
Arbeidsgruppe nedsettes for gjennomgang og vurdering av NC Maraton. Arbeidsgruppen ledes av Cato. 
Kjetil blir med som representant for GU Terreng. Ole Kristian fra GU kan også forespørres. 
Sammensetningen av arbeidsgruppen bør være bred med representatner fra både arrangører og utøvere. 
Arbeidsgruppens anbefaling legges frem for GU Terreng senest august 2023. 
 

4. Innspill fra utøverutvalg 

Utøveutvalget er en videreføring av NCF sitt ungdomsutvalg. Utalget består av 7 medlemmer fra ulike 
grener. Hege har møter med utøverutvalget. Utvalget har kommet med innspill til gjennomføring av NC 
Terreng Rundbane mtp kjøreplaner og løyper. GU Terreng setter pris på inspillene fra utalget og anser disse 
som relevante. De blir tatt med i vurderingen for utforming av kjøreplaner for NC Terreng Rundbane og 
også som øvrige innspill/retningslinjer til Arrangørseminaret for Terreng Rundbane. 
 

5. Kjøreplaner NM og NC Rundbane 
Hvert år mottar GU Terreng innspill til endringer på kjøreplanen for Terreng Rundbane. Innspillene danner 
grunnlag for utarbeidelse av ulike alternative kjøreplaner som GU gikk gjennom på møtet og vurderte opp 
mot hverandre, med fordeler og ulemper. Ingen av alterantivene vil tilfredstille alle innspillene og 
synspunktene som er representert blant utøvere, foreldre og øvrig støtteapparat. 
For 2023 flyttes Elite-klassene til tidligere i progrmmet. Dette for å kunne få flere tilstede på arena og langs 
løypene over større deler av dagen. Dette vil kunne legge til rette for mere publikum når Elite-klassene 
kjører. Denne kjøreplanen er ganske lik kjøreplanen fra perioden 2015-2018, og som før 2019 ble endret 
etter innspill til GU. 
Ordningen vil bli evaluert gjennom og etter sesongen for å vurdere effekten av endringene. 



 
 

 
 

6. Arrangørseminar Terreng Rundbane 2023 

Gjennomgang av GU sin presentasjon til Arrangørseminaret. Presentasjonen bekriver GU sin oppfatning av 
«best practice» og er retningslinjer til arrangørene for gjennomføring. Dokumentet bør forvaltes som NCF 
sin arrangørguide for kommende sesonger. 
 

7. Normer for NC og NM Terreng Marton og Rundbane 
Normer for NC og NM Terreng Maraton og Rundbane ble sendt ut til alle i GU før møtet. Overordnet 
gjennomført i møtet. Detaljerte innspill sendes til Haakon som sammenfatter og sender til Cato/Hege. 
 

8. Eventuelt 
Intet 
 

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


