
Grenutvalg-møte CX 
Dato: 28.04.2020  
Tid: 13:00- 14:00  
Sted: Teams-møte 

Tilstede: Marit Sveen, Marcus Chard, Harald T. Hansen, Katrine Hofstad (var i dag 

opptatt i annet møte). 

Ref: Thomas Dahlsrud  

 

Agenda  
 

1. Valg av representant til Nordic Cycling CX-utvalg. Har ligget nede en periode, det er 

ambisjoner om å utvide og få det i gang igjen med de 3 baltiske landene (8 nasjoner 

totalt). HTH er koordinator. Flere av de andre grenene fungerer ok, mens CX trenger 

litt ekstra oppfølging. Kommissærsamarbeidet er en viktig del for å få dette til å 

fungere. Plassen i det nordiske CX utvalget bør velges blant representantene i dette 

utvalget. 

a. I dag sitter Marton Digernes der etter å ha blitt foreslått av det forrige CX-

utvalget.  

b. Nå som han har gått ut av utvalget bør vi velge ny representant.  

i. Marit Sveen tar rollen om ikke Katrine har innvendinger (Tord sitter for 

MTB, hør med han om det er noe spesielt som bør hensyntas). 

 

2. Gjennomgang av sykkelkross strategisk plan SWOT analysen. 

a. Planene er godt utarbeidet, men må følges tettere.  

b. CX ritt i alle regioner er fortsatt ønskelig, er det mulig med en oppstart i nord 

for å hensynta klimatiske forhold? 

c. Er det mulig å ha arrangement på snø, dette er et ønske fra UCI. Kan Norge 

være en foregangsnasjon. 

i. Harald lufter dette med arrangementsgruppen i egen klubb. 
  

3. Rittkalender og koronasituasjonen  

a. Vingerkross har søkt om å arrangere NC 26-27 september, krasjer 

med Rogalands 3 etappers, BMX NM og Hortensmarka rundt. 

b. Vurdere å dra sesongen utover vinteren pga. situasjonen? Landevei og terreng 

sesongen vil mest sannsynlig fortsette lenger utover høsten. Legge de seneste 

rittene i sør for å unngå snø f.eks.  

 

4. Møtedatoer ut året:  

a. Forslag. 1 gang pr. mnd. hyppige møter. Det gir neste møte tirsdag 26. mai 

eller i dagene der omkring. 

i. Marit kaller inn. 
  

5. Innspill: 

a. NC ritt bør være tettest annenhver helg, så det er mulig å arrangere lokale løp 

helgene imellom. 

b. Mesterskap i desember, det siste rittet for sesongen bør være NM. 

c. Mulighet for juniorer for å kjøre ritt utenfor Norge. 

i. Hvor de skal kjøre avgjøres i samarbeid med avdeling sport.   

d. Søknad fra Grenland vil komme. 



i. Dato er foreløpig uklart. 
  

6. Innspill fra Cato om arrangement: 

a. 3-4. oktober v/ Stig Fjærli, Asker CK UCI ritt ink. NC. Vi vet pr. i dag ikke om 

det da er mulig å arrangere internasjonale ritt, dette må tas med i vurderingen. 

i. Avgjørelsen på UCI status må fattes senest 30 dager før. 

b. 17. eller 24. oktober v/ Fred Voldset, Studentkross av Fiskeklev 

Landeveisklubb (Haldenområdet). 

c. 26.-27. september eller 10.-11. oktober v/ Bjørnar Volden, Spikkestad kross 

Bærum OCK 

d. 26.-27. september eller medio oktober v/ Ole Petter Vibekken, Vinger kross. 

Glåmdal. 

e. 8. november EM i Nederland. 

f. 28.-29. nov, Marcus, Sandnes SK.   

g. 30.-31. januar VM i Belgia. 

h. World Cuper i Europa. 

i. 18. oktober Irland 

ii. 25. oktober Belgia 

iii. 1. nov. Belgia. 

iv. 15. november Tsjekkia  

v. 22. nov. Belgia. 

vi. 29. nov. Frankrike 

vii. 6. des. Belgia 

viii. 13. des. Belgia, videre 20. og 27.  

ix. 3. januar i Nederland 

x. 17. januar Sveits 

xi. 24. januar i Nederland 

i. 10. og 11 oktober UCI ritt i Sverige. 

i. Tabypark kross 

ii. Stockholm Kross 

j. Veje supercross cup i Danmark 

i. 17.-18. okt 

ii. 28.- 29. nov 

k. Sandnes spiller inn helgen 28-29. nov, se over. 

l. Dato for Superpokal? Det bruker å være 2. helg i oktober. 

m. Det er ønskelig å ha med Cato ved neste møte da det vil bli mye 

terminlistearbeid. 
 

  


