
GU-Utfor 27.10.2020 

Digitalt møte – TEAMS 

Til stede: Tone Midtsveen, Cato Karbøl, Lise Burud Smestad, Stine Haugom, Camilla Frederich. 

Ref: Thomas Dahlsrud 

Fellesmøtet utfor – oppsummering. 

• Tone går igjennom punkter fra eget notat etter møtet. 

o Agendapunkter/Tones fremvisning legges ut sammen med møtet - TONE. 

• Tydeligere og hyppigere kommunikasjon ut til utformiljøet.  

• Utformiljøet vil at NCF skal gi sporten mer oppmerksomhet. 

o Vise seg på arrangementene. 

o Vise mer utfor på hjemmeside og sosiale medier. 

• Øremerkede sponsormidler. 

• Tone går igjennom sin rolle og grunn til at hun har ansvar for GU Ufor og GU Enduro. 

o Oppfordres til å være til stede på et arrangement. 

• Det er observert stor aktivitet i de kommersielle anleggene i dette pandemiåret. 

• Utformiljøet må få på plass noen arrangementer. 

o Kan NCF subsidiere dommer og tidtaking som en bistand førsteåret 2021. 

• Flere arrangementer gikk med overskudd i 2019 

o Salg i kiosk under arrangement, og eksempelvis dopapir før arrangementet. 

• Det oppleves som at det er «tynnere» med utfordommere. 

o Løypebefaring og ivaretakelse av sikkerheten løftes frem. 

o Det nevnes at det er flere kompetente foreldre som bør ta kommissærkurs. 

▪ Digitalt, utfordre Bjørn B. til å sette opp kurs for utformiljøet så en får 

utdannet flere kommissærer. 

• Det er flere arrangører som viser interesse for å arrangere NM Utfor 2021. 

• PARA klasse på vei inn med økt interesse. 

o Bes kontakte Jason - Jason.Dyck@sykling.no 

• Arrangementene som allerede eksiterer 

o Ekstremsportveko på Voss, her er det interesse og økonomi for å arrangere ritt. 

o Om arrangementet skal tilbake ditt må løype og rittreglement gjennomgås med den 

som har ansvar for arrangementene. 

• June Janson, Ekstremsportveko. 

o Gjennomgang av innspill, innspill legge ved møtedokumentet, CATO. 

o Alle må ha dagspass. 

o Kan inviteres inn i deler av møtet for å presentere hva de kommersielle aktørene kan 

bistå med, og hva de forventer av det allerede etablerte utformiljøet. 

• Tone - Er det noen av damene fra utvalget som kan bistå til kompetanseutveksling. 

• Info ut til alle klubber med spørsmål om hvilken klubber driver med utfor. 

• Opprette FB gruppe for arrangører. 

Oppsummering- 

• Kan Heikki bistå løypebefaring? 

o Cato/Thomas kan høre med Heikki. 

• Kartlegg innrapporterte utfortall i fra samordnet rapportering? 

o Thomas sender ut sammen med referat. 

• Tydeligere kommunikasjon, tidsplan. 

mailto:Jason.Dyck@sykling.no


o Hvor ofte vil vi at utfor skal løftes frem i NCFs  

• Avd. sport, admin. og/eller GU må delta på ritt med NCF bekledning, synlighet. 

• Bjørn Birkeland sette opp digitalt kurs for utfor kommissærer 

o Beate, er det mulig med eget.  

• Økonomisk bistand til kommisær og tidtaker, søke NCF om øremerkede midler. 

o Tone lager forslag. 

 


