
Referat møte GU bane 20. mai 2019 

Deltakere:   Martin Feldmann 

Thomas Fossum 

  Tone Hatteland Lima 

Geir Inge Ringen 

Hans Falk 

Marit Sælemyr (referent) 

Forfall:  Rolf Morgan Hansen 

May Britt Våland 

   

Møtet ble avholdt i Hitechs lokaler i Sola. Tusen takk til Tone og Karl for ypperlig service og god bevertning. ☺ 

 

Agenda: 

1. Besøk/omvisning på anleggsområdet til Sola Arena  
2. Kort status sykling .no/ Bane   
3. Kommissærutvikling - status og videre plan 
4. Samlinger og ritt 2019 - status og videre planer 
5. Uttakskriterier landslag - status 
6. Planer for banesykling når vi får Sola Arena - oppdatering fra Hans/Thomas/May Britt 
7. Kl. 19.00 – 19.45: Samtale med lederne for Sola SK, Sandnes SK, Stavanger SK og 

Folkehallene AS: Hvordan forberede oss på å ta i bruk Sola Arena når den står ferdig. 
8. Eventuelt 

 

Sak Tema Ansvarlig 

Oppfølging 

2 Sykling.no – Struktur og innhold  
May Britt har utarbeidet et utkast til struktur for nettsidene – Thomas har 
vært sparringpartner, og Rolf Morgan skal bidra med rekorder og evt. annen 
faktainformasjon. Vi tar dette i bruk og justerer i hht behov som oppstår. 
20.5: Vi bør også legge inn beskrivelse av de ulike banedisiplinene 
          MB ber Beate oppdatere sidene snarest   

May Britt 

3 Kommissærutvikling 

Det er opprettet kontakt med Hans Christian Lykkegaard i Danmark, som tilpasser 

et kursopplegg. Gjennomføring blir over to helger til høsten; først en teorihelg i 

Rogaland, deretter praksis i fbm samling eller ritt i Odense (evt. Ballerup).  

TU har satt av kr 20.000 til kommissærutdanning i 2019. Mesteparten av dette vil gå 

med til forberedelser samt reise og opphold for Lykkegaard. Regioner/klubber må 

finansiere det øvrige for sine kursdeltakere. 

20.5: Vi må få bekreftet dato for teoridelen (siste helg i september) og tenker oss 

praksis under Nordisk/NM. Det må fokuseres på å utdanne unge kommissærer og 

la de får spennende oppdrag så de ønsker å fortsette. 

Vi bør også planlegge framtidig kommissærutdanning (utdanne en som kan 

utdanne andre). Må koordineres med TU. 

Martin følger opp 

i fht kurs i høst,  

Marit i fht lang-

siktig plan for 

utdanning. 

 

4 Samlinger og ritt 2019 
Datoer for NM, Nordisk og to samlinger er avtalt med Danmark/Odense. 
Foreløpig har vi ikke fått avklaring i fht evt. samarbeid med region Øst om 
en samling til. Thomas følger opp. 

May Britt 

Thomas 

Tone 



Samling                       20. – 22. september 
Nordisk mesterskap   4. – 6. oktober  
Samling                       18. - 20. oktobr 
NM                              15. – 17. november 

➔ En samling til før NM? → Sammen med region Øst? 
➔ May Britt og Tone ansvar som instruktører på begge samlingene? 

5 Uttakskriterier landslag 
Hans (i samarbeid med May Britt og Thomas) har satt opp tidskriterier for 
de ulike distansene. Kriteriene anses som retningsgivende og  publiseres på 
banesidene  på sykling.no (M/K junior, U23, Elite) 

Hans 

6  Planer for 2020 
 Hans, Thomas og May Britt foreslår 3 – 4 åpne samlinger pr år – i tillegg 
plukke ut noen til «elitesamlinger» med fysiske tester. Få opp en gruppe å 
jobbe med. Ha en trener/leder i en %-stilling. 

- DK har startet med utholdenhetsdisiplinene – vurderer det samme. 
- Ønsker at det blir sykkellinje for bane på Sola vgs, gjerne i regi av 

NTG. 
- Etablere norsk cup → Mye planlegging. Skaffe finansiering. 
- Bør også oppfordre klubbene i regionen til å tenke nytt. 

 

    

Hans / Marit 

videreformidle 

ønsket 

aktivitetsnivå/ 

kostnadsestimat i 

budsjettprosess 

for 2020. 

 

7 Hvordan kan klubbene i regionen forberede seg på å ta i bruk velodromen? 

Deltakere: Folkehallene AS: Karton Nilsen, Kristian Topstad  

                   Sola CK:              Kurt Skretting,  

                   Stavanger SK;     Morten Hegreberg, Stein Ørn 

                   Sandnes SK:       Atle Evjen 

Informasjon om Folkehallene/ Sola Arena: 

- Forbeholdt barn og unge, skoler, klubber på dagtid/tidlig kveld. 

- Åpne timer, instruktør(er) 

- Akkreditering – noen må ha ansvar på stedet – «sertifikat» i regi av NCF? 

                      Nivå 1 kan gjøres i klubbene over hele landet  

                      Begynne i høstsamlingene (?) 

- Trenere/instruktører – ansettes i  Folkehallene – annonseres over - 

sommeren 

      -      Det vil gå ut en spørreundersøkelse til alle klubber/regioner  

                     – hva skal til for å bruke velodromen? –Viktig at mange svarer! 

Klubbene ser for  seg: 

-Rekruttering 

-Cup 

-Trening på tvers av klubbene for de ulike aldersklasser/nivåer/kategorier 

 

 

 

8 Eventuelt 

o Thomas informerte om Nordisk Sykkelforbund og deres komite for 

banesykling – se www.nordiccycling.org 

Nordisk trøye – hvilken rang har den? 

Hvem tildeler Nordisk Mesterskap? 

 

Marit følger opp 

spørsmålene. 

 

http://www.nordiccycling.org/

