
Referat møte GU bane 8. oktober 2019 kl. 20 – 21. 

Deltakere:   Martin Feldmann 

Thomas Fossum 

  Geir Inge Ringen 

Marit Sælemyr (referent) 

Forfall:  Tone Hatteland Lima 

Rolf Morgan Hansen 

May Britt Våland 

Hans Falk   

 

Agenda: 

- Oppsummering fra Nordisk mesterskap v/Thomas og Martin  
- Innspill til strategiarbeid - Tiltak for banesporten - ref e-post fra GS om strategi og budsjett 

2020 (frist 11.10) 
- Innspill til budsjett 2020 - ref. e-post fra GS (frist 15.10) 
- Status samling i Odense 18. - 20. oktober v/May Britt, evt. Marit/Martin 
- Status NM og kommissærkurs 15. - 17. november v/Marit og Martin 
- Eventuelt 

- Nordisk samarbeid 
 

Sak Tema Ansvarlig 

Oppfølging 

1 Oppsummering fra Nordisk Mesterskap i Odense 4. – 6. oktober 
-Et greit arrangement, men noe svak deltakelse fra andre enn Danmark. 
Ingen deltakere fra de baltiske landene, kun 2-3 fra Sverige, 7 fra Norge og 8 
fra Finland. 
-Gode norske prestasjoner med 6 gull, 4 sølv og 3 bronse. 
-Thomas har samarbeidet med Beate om renskriving av resultatlister, og 
sjekker med Hans om det er arrangøren eller hver nasjon som er ansvarlig 
for å melde inn resultater for å sikre UCI-poeng. 
-Martin deltok som jurymedlem – lærerikt både i fht de ulike 
konkurranseformene, tidsplaner og i fht praktisk plassering av 
kommissærer. –Vil  videreformidle til Folkehallene og miljøet tilknyttet Sola 
Arena etter oktobersamlingen. 

 

 

 

 

 

 

Thomas 

 

 

Martin 

2 Innspill til strategiarbeidet – 5 høyest prioriterte ønskede tiltak 

1. Fortsette med åpne samlinger for trening /  lære å sykle på bane 

2. Trenerutdanning  

-Inkludere baneaktiviteter i eksisterende eller kommende trenerkurs 

-Arrangere trenerkurs i fbm åpningen av Sola Arena, med 

besøk/kursledelse fra erfaren profil innen sporten (f.eks. fra Berlin eller 

Manchester) 

-Utarbeide videoer for oppæringsformål – Harald Bundli kan evt. bidra 

       3.  Etablere NorgesCup på velodrom fra vinteren 2020/21 

       4.  Kommissærutdanning i regi av TU 

       5.  Grundig ommunikasjon/informasjon om velodromen, åpning, aktiviteter mm 

-  

3 Innspill til budsjett for 2020 
Må ses i sammenheng med punktet over. I tillegg må det settes av midler til 
NM og Nordisk Mesterskap, samt landslagsaktiviteter. 

 

4 Samling i Odense 18. – 20. oktober (Samlingen som var planlagt i 

september måtte avlyses grunnet for lav deltakelse.) 

 



Samlingen er fulltegnet med 30 utøvere (25 fra 13 – 17 år, samt 5 senior 

elite/masters). May Britt har utarbeidet opplegg som gjennomføres av tre 

ledere; Geir Henning Larsen, Tamas Lengyel og Martin Feldmann.  

Kapasitet for samlinger er satt til 30 ryttere (13+ år) på banen for fornuftig 

undervisning og tid til å sykle på banen. Med 30 utøvere er det 2-6 grupper 

som skal håndteres til enhver tid; 2 for oppvarming og for enkelt drills delt 

opp i mindre grupper. Det blir mye stillesitting om man er mange flere, så 

for at alle skal få en god opplevelse og mestringsfølelse før de reiser hjem, 

er 30 maks kapasitet for denne samlingen. 

I framtiden anbefales følgende inndeling for samlinger;  

- Rekrutt 9-12år  

- Ungdom 13-16år  

- Junior og Senior 17år + 

Dette av hensyn til størrelse på utøver, fysisk kapasitet og konsentrasjons-

evnen. Med harmoniske grupper får alle mulighet til å lære på sitt nivå og vi 

kan utfordre dem. Det å sette unge utøvere sammen med ferdig utviklet og 

voksne personer er ikke det sunneste, og det kan oppstå uheldige ulykker.  

5 NM og kommissærkurs i Odense 15. – 17. november 

Sandefjord SK er arrangør av NM – invitasjon er publisert her 

 

Det arrangeres kommissærkurs for norske kommissærer i fbm NM. Danske 

Hans Christian Lykkegaard i Danmark er kursleder. Invitasjon til kurset er 

sendt alle kommissærer i NCF. 

 

 

8 Eventuelt 

- Thomas har sendt en henvendelse til alle de andre nordiske  

koordinatorene for bane, men ikke mottatt respons fra noen. –

Etterspør også koordinatorenes mandat – dette ble vedtatt i Nordic 

Management Committee 28. september – Marit videreformidler 

sammen med oppsummering fra møtet. 

- Samkjøring av girutveksling på bane for aldersbestemte klasser. GU 

foreslår at alle samles om den danske standarden: 

Klasse Utveksling Målt i meter 

U11 

U13 

U15 

U17 

48/19 

48/18 

48/17 

48/15 eller 51/16 

5,33 m. 

5,63 m. 

5,96 m. 

6,75 m. 
 

 

 

 

 

Marit 

 

 

Martin sjekker 

med DK 

 

https://www.sykling.no/article/invitasjon-til-norgesmesterskapet-p%C3%A5-bane

