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Referat
Enduromøte
Dato:

29. januar 2020 kl 1800 – 2100

Sted:

Skatteetaten, Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr, Oslo, Norge

Innkalt:

Se adresseliste på siste side

Tilstede:

I møterommet: Tord Bern-Hansen, Helen Littorin-Sandbu, Bjørn Birkeland (referent)
Via video: Knut Lønnqvist, Jan Fredrik Stiansen, Alice Grindheim

Velkommen/Innledning:
Tord ønsket velkommen.

Grenutvalg:
Det ble diskutert om det finnes aktuelle kandidater i enduromiljøet. Knut var tydelig på at de ikke har tid, men alle
skulle høre rundt. Enkelte var positive til å bidra.

Terminliste:
Det ble uttrykt at man ikke helt så nytten av terminlisten og at det var komplisert å legge inn. Cato forklarte at man må
være på terminlisten for at forsikringer for arrangør og deltakere skal gjelder, og at det skal være enkelt å legge inn,
mens å legge inn påmelding var mer komplisert. Bjørn sa at terminlisten var en markedsføringskanal som muligens
treffer andre deltakere enn de som allerede er på 80/20’s side, og derfor kan være nyttig.
Konklusjon: Det er bare en gjørejobb å få det inn på listen, og kan like gjerne gjøres tidlig som sent.

80/20 vs norsk serie 2020
Knut og Ove har organisert overbygningen 80/20, og samlet rittene under den paraplyen.
Knut informerte om hva Knut og Ove har gjort for 80/20. De har vært administrativ arrangør og markedsfører av
Enduro, og levert tjenester som påmelding og resultatservice for arrangørene. Arrangør av Endurorittene har vært
tekniske arrangører, og har hatt ansvar for løype og sekretariat. Nesbyen Crew har tatt seg betalt via andel av
påmeldingsavgiften, uten økonomisk risiko for arrangør.
Cato gjorde rede for at arrangementsavdelingen har lagt opp løpet for 2020, og at ansvar for Enduro må jobbes med
sammen med det frivillige apparatet. NCF kan ikke tilby de samme tjenester som Knut og Ove har gjort.
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For 2020 har vi pr i dag to ritt fra 80/20 å bygge norsk serie på: Nesbyen og Trysil. De andre har mtp at Knut og Ove
ikke går videre som koordinatorer for 80/20 ikke meldt seg på for å arrangere i 2020.
Østafjells består, og kan også inngå som del av en norsk serie.
Oppfølging: Bjørn ringer tidligere arrangører for å undersøke muligheten for en landsdekkende enduro serie.

NM 2020
Det ble diskutert for og i mot offisielt NM. Det ble besluttet å søke om off NM for 2021, men fokusere på å etablere
NC/Norsk serie for 2020, og videreføre uoff NM.
Oppfølging: Cato søker arrangører for uoff NM 2020. Tord lager sak til Tinget om off. NM i 2021.

Aldersklasser:
Man ønsker å følge EWS på de klassene som dekkes av EWS. EWS kommer med ny inndeling av Masters i løpet av 2
uker.
Konklusjon: For ungdomsklassene og explorer-klassen ønsker man å følge Sveriges klasseinndeling.

Poeng:
Alice redegjorde for poengskalaen til Østafjells. Dette ansees som et godt grunnlag, men her mangler 13/14-klassen,
samt KS på et par punkter.
Oppfølging: Alice følger opp og distribuerer poenglisten..

Navn

Klubb/serie

Kommune epost

Alice Grindheim

sk rye /oslo enduro Oslo
østafjells enduro serie

alicegrindheim@gmail.com

Bjørn Birkeland

NCF, Teknisk Utvalg
(kommisærer)

bjoebirk@me.com

Helen Littorin-Sandbu

SK Rye / Lillehammer
CK

Henrik Johansen

Team Lapierre

henrikbuzz@hotmail.com

Jan Fredrik Stiansen

KCK

jan.fredrik.stiansen@kck.no

99 094 662

Knut Lønnqvist

80-20 enduroseries

Nesbyen

8020es@gmail.com

91 522 481

Lars Fredric
Nordbakken

Romeriksåsen SK

Østfold

larsfn@online.no

92 224 865 Begynte å sykle mtb i 2004. Var med å starte Romeriksåsen i 2005 og satt i
styret fra 2005-2018.
Jobbet med landslaget mtb i 4 sesonger som mekaniker. Støtteapparat på
norsk-uci team i 3 år.
I senere tid har jeg syklet mer og mer sti/enduroritt. Jobber som lærer på
ungdomsskole i Fredrikstad.

Oslo

Ole Christian Fagerli

helenlittorinsandbu@gmail.com

telefon

Kort bio

98 299 569 Jeg har konkurrert enduro i mange år, og var bl.a. med på norges første
enduroritt. Jeg har stort sett konkurrert I norge, men også litt i Sverige og
EWS/UK de siste sesongene. I tillegg har jeg vært endurotrener for CK
Nittedal og SK Rye.
For tiden er jeg en av ildsjelene bak Oslo Enduro (er nå rittleder) , og er
spesielt opptatt av tilrettelegging og rekrutering.

47 908 793 Har ikke syklet mange ritt, men har vært med siden 2006 som
støtteapparat da barna syklet sine første terrengritt. Siden 2017 vært
med som støtteapparat på Enduro-ritt i Norge, Sverige og Frankrike. Vært
med som sanitet gjennom flere sesonger på flere ritt samt var med hele
uka under VM i Hafjell.

ole@original.no

Silje Katarina Holmsen Aron SK / Østafjells
enduroserie

Drammen

skholmsen@gmail.com

41 281 111

Tord Bern Hansen

Oslo

tord@bernhansen.com

95 135 607 Har drevet med terrengsykling på mosjonsbasis siden slutten av 80-tallet.
Brukt mye tid i barne- og ungdomsgruppa i SK Rye og vært med på reisen
fra det var 30 ungdommer som syklet terreng til det i dag er omkring 250
stk innenfor terreng, landevei, utfor og enduro. Vært med i grenutvalg
terreng i 8 år, og i styret i NCF et år.

NCF, styret

