
Referat møte GU bane 6. september 2020 

 
Deltakere:       Martin Feldmann  
 Thomas Fossum 

Tone Hatteland Lima 

Rolf Morgan Hansen 

Jørn Michaelsen 

Jan Inge Hansen 

       

Forfall:   Eystein Westgaard  

Geir Inge Ringen 

 

Agenda: 

1. Status velodromer 

2. Arrangement/mesterskap 

3. Økonomi 

4. Rekruttering 

5. Reglement 

6. Eventuelt 

 

 

Siste møte i juni ble avlyst, Kun to som meldte seg på Teams, Noen meldte forfall og andre 

hadde problemer med innlogging. Det ble sendt ut mail med oppdatering, samt at det har vært 

en mailgang for å få avklart formelle forhold rundt NM. 

 

 

Sak  Tema  Ansvarlig/ 

Oppfølging  

1  Velodromer 

Se vedlagte status på alle velodromprosjekt. Martin kommenterer at 

statusen stemmer med det han ser av arbeid lokalt. Jørn presiserte at Asker 

kommune vedtar lånegaranti i møte 8 sept for å starte bygging. Det vil være 

oppstart snarlig etter vedtaket. Det er planlagt en markering 19. okt på 

oppstart gravearbeid.   

 Alle 



2   Arrangement/mesterskap 

Det er ønskelig med samlinger og treninger før det kjøres mesterskap. Hans 

Falk har avklart at NM 2020 kan kjøres innen 1 mars 2021, ift utdeling av UCI 

poeng.  

- NM 2020 er tildelt Sola og GU Bane ønsker at dette kjøres så seint som 

mulig ift fristen 1 mars. Aktuell helger er 20 eller 27 feb. Internasjonal 

kalender er ikke kommet ift å unngå kollisjoner. Martin følger opp 

tidspunkt med lokal arrangør. 

- Nordisk er ikke fastsatt: Thomas har sondert og snakket med danskene. 

De synes ikke klar for et arrangement. Thomas vurdere at andre nordiske 

land heller ikke er aktuelle. Spørsmålet er om Nordisk kan kjøres på sola. 

Martin følger opp dette lokalt i samarbeid med Thomas. Det må sjekkes 

med forbundet sentralt om Nordisk 2020 kan kjøres i 2021 på samme 

måte som NM. Jan Inge sjekker dette 

 

 

 

 

 

 

Martin 

 

 

 

 

Martin, Thomas 

 

Jan Inge   

3  Økonomi 

 Det er gjort betydelige kutt i budsjett pga COVID-19. Siste oppdatering etter 

justering er følgende: 

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. 

Lokal arrangør må ta kontakt med NCF ift å se på hvilken støtte de vil kunne 

få ifm NM og evt Nordisk, begge deler arrangeres i 2021. 

Jan Inge tar en ny oppfølging mot administrasjonen ift økonomi og hva som 

kan planlegges med ift NM, Nordisk og samlinger. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Inge 

4  Rekruttering 

NCF sitt rekrutteringsutvalg har hatt høstmøte. Bane er et område i 

rekrutteringsplanen og vi må bidra der. Jan Inge tar kontakt med 

administrasjonen for rekrutteringsplan.  

• Få satt opp treningsleirer før NM, Morgan, Thomas og Martin jobber 

med en samling i jan 2021. Se punket økonomi ift avklaringer.   

• Rekrutteringsmøte med alle regioner. Samarbeid med det som 

allerede er planlagt ifm Asker velodromen. Tone og Jørn ser på dette 

og setter opp et møte med alle regioner. Tema kan være status på 

velodromer, samlinger, NM og generell info om banesykling. 

• Få med landeveismiljøet på bane. Blant annet gjennom 

treningssamlinger. Tas med ifm rekrutteringsplanen til NCF. 

 

  

 

Jan Inge 

 

 

Morga, Thoms 

og Martin 

 

Tone og Jørn. 

 



5 Reglement 

NCF jobber med en oversettelse av UCI reglement. GU bane anbefaler at kun 

enkelte deler bør oversette og da det mest sentrale. Det vil være vanskelig å 

drive ajourhold på norsk da detaljer i reglementet ofte endres. Det kan være 

nasjonale tilpasninger til UCI reglementet, men ikke på tvers av UCI 

reglementet. May Britt har laget et utkast til reglement. Dett bør vi se på og 

få med i arbeidet på reglement. Det vil være klokt å få på plass en 

akkreditering/sertifisering for å sykle på bane. Spesielt med tanke på 

sikkerhet.  Et opplegg på dette bør være likt og gjelde på alle velodromer i 

Norge. Samtidig vil det kun kreves lisens for å kunne delta i konkurranser i 

mesterskap. Jan Inge følger opp dette med administrasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Inge 

6 Eventuelt 

- Oppdatering fra siste konkurranse Anita har deltatt på. Glimrende 

resultat, der hun vant alt hun deltok i.  

- Morgan opplyser at det er et krav fra UCI for å delta i mesterskap at det 

arrangeres konkurranser med UCI poeng i landet. Norge har hatt 

dispensasjon da vi ikke har hatt innendørs velodrom. Dette betyr at det 

ila 2021 må arrangeres en konkurranse med UCI poeng. Dette må tas 

opp med Sola. Martin tar dette videre. Samtidig sjekker Jan Inge med 

adm at dette kravet gjelder. 

 

 

 

 

 

Martin 

Jan Inge 

 

 


