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PROTOKOLL 

Ekstraordinært Styremøte 5 2020  2022 Norges Cykleforbund 
Dato: 10.08.2020 
Tid:  21.00-22.00 
Sted: Teams-møte 
 

Styret:  Jan-Oddvar Sørnes, Dag Schartum-Hansen, Kjersti Størset, Tone Midtsveen, Haakon Faanes, 
Wenche Elizabeth Madsen Eriksson, Marit Sveen, Jan Inge Hansen (varamedlem). 

Forfall: Helge Gunnar Garnes Nesse, Knut Glad 
Adm.: Eystein Thue Stokstad (generalsekretær) & Hans Falk 
 

 
 

 INFORMASJONSSAKER  
 

21 I Velodromen 

Dag informerte om utviklingen i velodromsaken. Her venter man på en formell godkjenning fra KUD på 
ekstrabevilgning for tak-konstruksjon. Det haster å få denne avklaringen, men Dag har god dialog med NIF & 
KUD.      

22 I UM Asker 
 
 Styreleder redegjorde for hendelsen ved UM i Asker der K15-16 ikke fikk fullføre. 
 Administrasjonen følger opp nytt mesterskap og det vil bli fulgt opp med erfaringsrapporter fra rittarrangør og TU 
for at ikke dette skal skje igjen.  

 
 23 I 
 
Haakon Faanes informerte om bekymring rundt UCI ritt på terrengiden. Ved avlysning av ritt tett opp mot 
rittdato tilkommer det en ekstra UCI avgift. Administrasjonen bekrefter at de vil dekke denne, for å sikre at vi kan 
beholde UCI status på så mange ritt som mulig.   

 

BESLUTNINGSSAKER 

 
33 F EM 

 
Med bakgrunn i den raskt skiftende situasjonen med covid-19 er det uklart om NCF skal sende utøvere til EM. 
Hans Falk redegjorde for administrasjonens synspunkt, samt for- og motargumenter for å sende ryttere.  

 
 VEDTAK: 
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Styret støtter enstemmig administrasjonens forslag om å kun stille med U23 og Elite lag. Man vil benytte seg av 
utøvere som er i Europa, eller som har sammenfallende oppdrag i regionen. NCF sender ikke eget støtteapparat, 
men leier inn Uno-X/Hitec som har sammenfallende oppdrag. Det presiseres at dette ikke gjøres av økonomiske 
hensyn, men for å redusere antall «unødvendige» inn- og utreiser til landet vårt.  

34 F UM Asker 
 
 Styreleder redegjorde for hendelsen ved UM i Asker der K15-16 ikke fikk fullføre. 
 GU landevei og administrasjonen følger opp nytt mesterskap og det vil bli fulgt opp med erfaringsrapporter fra 
rittarrangør og TU for at ikke dette skal skje igjen.  

 
Styret er positive til nytt UM for K15-16 i påfølgende helg. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtar at Kristiansands CK avholder UM for K15-16 den 16.8.2020 

 
Neste styremøte:  
 27. august 2020. 


