
Referat møte GU bane 5. mai 2020 

Deltakere:    Martin Feldmann  

 Thomas Fossum 

Geir Inge Ringen 

Tone Hatteland Lima 

Dag Schartum-Hansen 

Jan Inge Hansen 

       

Forfall:   Rolf Morgan Hansen  

     

  

Agenda:  

1. Presentasjonsrunde 

2. Historikk fra utvalget 
3. Arbeidsmetodikk fremover, møteplan etc. 
4. Orientering fra Dag om status på velodromprosjektet 
5. Aktuelle saker å jobbe med fremover 

Sak  Tema  Ansvarlig 

Oppfølging  

1  Presentasjonsrunde 

- Bli bedre kjent med hverandre.  

- Martin vil gå ut av GU Bane og inn i TU. Han vil delta i GU Banes møter ved 

behov/anledning.  

- Dag vil, gjennom sin rolle i bygging av velodrom i Asker, delta på møter i GU 

Bane. 

 Alle 

2   Historikk fra utvalget. Saker som er på gang/må fortsatt jobbes med 

- 5 kommisærer kommet på plass. 

- Bygging av Sola arena, overlevering utsatt til oktober. Det er jobbet med 

konfigurering for konkurranser, plassering av utstyr, tidtaking, målkamera etc. 

Se mail fra Martin med oppdatering etter møte på sola Arena.  

- Samarbeide med TU og Martin. Grenseoppgang mellom TU og alle GUer i regi 

av NCF. 

- Danskene ønsker at Norge arrangerer nordisk mesterskap neste gang, høst 

2020. Dette avhenger av når Sola arena er klar. Jft siste oppdatering fra Martin 

så tyder det meste på at nordisk må arrangeres januar/februar 202 

- NM Bane. Ønskelig at dette arrangeres før nordisk mesterskap. 

- Utstyrsreglement, May Britt har laget et utkast. Heiki har også startet noe 

skriving. Harald Bundli har tilbydd seg å lage video. Vi må samle dette og jobbe 

frem at dokument som kan godkjennes. 

- Sertifiseringskurs for ryttere. Ønskelig at et sertifiseringskurs gir godkjenning for 

alle velodromer i Norge.  

- Søke støtte fra NCF opplæring, videoer, etc 

   

3  Arbeidsmetodikk fremover, møteplan etc 

 

- Økonomi for utvalget, oppdatert etter styremøtet, og med de justerte 

budsjettallene for NCF, som i praksis er kutt i budsjett. 

o Banesamling 20 000.- (kuttet fra 120 000) 

o NM bane og nordisk bane 80 000.- 

  



o Det er satt av midler på landslagsnivå til Anita og dette styres fra Hans. 

o Alle møter i GUene skal i 2020 gå på Teams 

o Kommentar til budsjett. Samling i 2020 må skje med stor grad av 

egenandel og/eller støtte fra klubb/region. Et spørsmål er om de 

80 000.- for NM og Nordisk må flyttes til 2021 eller kan nyttes i 2020 til 

samling, kompetansebygging, sertifiseringskurs etc. 

- Vi skal utvikle en strategi plan som strekker seg 3 år frem i tid. Bruke samme 

mal som NCF strategidokument. 

- Utvalgsmedlemmene får egen oppgaver/ansvarsområder og jobber med disse. 

Fremlegging i plenum for diskusjon og avgjørelser. 

- Møtefrekvens ca 6-8 ukers intervall mellom møtene. 

4  Orientering om velodromen i Asker ved Dag 

- Gjennomgang av status i velodrom prosjektet. Se tidligere utsendt PPT 

- Hovedforhold er kommunal garanti, og det forventes en snarlig fremlegging i 

kommunestyret. 

  

5 Aktuelle saker og jobbe med fremover 

- Sportslig satsning 
- Rekruttering 
- Samlinger. Tone og Thomas tar ansvar for samling. Kompetanse fra 

Manchester for trener og ledere. Jørn får med regioner 
- Samarbeid med regioner 
- Kompetansebygging trenere og støtteapparat 
- Anlegg, følge opp utviklingen 
- Kompetansebygging kommisærer og arrangementsstab 
- Møte med aktuelle klubber med velodromer for planlegging fremover 
- Konkurranser  
- Mer info på sykling.no 
- Tidsfastsatte arrangement på Sola arena 
- Tidslinjal 3 år frem i tid. 
- Domene på Teams 

- Anitas OL satsning må støttes 

 

  

  


