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Referat 

Møte 2/2020-2022 NCF GU Terreng 

Videokonferanse Teams kl. 18-21 3. juni 2020 

Tilstede GU Terreng: Ingrid Bøe Jacobsen, Erik Sæter, Kent Siggerud, Haakon Faanes og Jakob Aune 
Høvik 

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter og Cato Karbøl 

Forfall:  Ole Kristian Rudland og Lena Øverbye 

Referent:   Jakob Aune Høvik 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Innledning og godkjenning av dagsorden 
Referat fra forrige møte ble godkjent på e-postrunde rett etter møtet. 
Innkalling sendt ut pr e-post. Godkjent.  
 

2. Info fra NCF Styremøte 
Haakon orienterte fra siste styremøte i NCF.  
Økonomien i NCF er påvirket av Corona-pandemien gjennom bortfall av lisensinntekter. Spesielt salget av 
egenslisenser er sterkt redusert da bl.a turritt har blitt avlyst. Aktiviteten med landslagene er foreløpig 
utsatt til høsten og således er kostnadene forskjøvet men ikke redusert vesentlig.  
Styret har besluttet å sette ned et eget arbeidsutvalg for vurdering av forhold rundt Bergen 2017 og nyklig 
publiserte borapport.  
Arbeidet med velodrom i Asker ble behandlet i fomannskapet i Asker kommune. Formannskapet innstilte på 
goskjenning av lånegarantier og forskuddsfinansiering av infrastruktur. Kommunestyret kal behandle saken 
videre. 
  

3. Koronasituasjonen og konsekvenser 
Frem til 15. juni er det en begrensning for arrangement på 50 stk. Dette har medført avlysning av de fleste 
ritt og alle NC-ritt, både maraton og rundbane, så langt.  
NM Maraton som var tildelt Furusjøen Rundt er avlyst. Cato Jobber med alternativ arrangør for ritt i august. 
Forhåpntligvis på plass i løpet av kort tid.  
NM Rundbane i Brumunddal er flyttet til siste helgen i august. For å spre rittrene i august er Halden 
forespurt å flytte sitt arrangement i NC Rundbane og NM XCC fra 5.-6. sept til 12.-13. sept.  
TransØsterdalen var satt opp med NC Maraton status. Rittet er flyttet til august. Uklart om NC status 
videreføres, grunnet bl.a at dette vil være det eneste arrangementet i NC i så fall. Da mister NC store deler 
av sin betydning uansett.  
Lillehammer CK ønsker å arrangere rundbaneritt siste helgen i juni. Det jobbes med avklaringer av 
gjennomføringen og hvorvidt rittet skal ha NC status. Gunstig å gjennomføre for å danne grunnlag for 
erfaringer og retningslinjer for øvrige arrangement resten av sesongen. 
 

4. Fremtidsbilde 
Avsetter et eget møte for behandling av «Fremtidsbildet». Møtet legges til høsten, for å få tilstrekkelig 
fokus opp mot saker av mere operativ og kortsiktig karakter. 



 
 

 
 

5. Oppfølging av utstyrsregler 
Lena har utarbeidet forslag til registreringspunkter for oppfølging av utstyrsregler for aldersbestemte 
klasser under UM. Noen tileggspunkter diksuterrt. Haakon videreformidler til Lena. 
Med bakgrunn i resutatene fra registreringen og generell utvikling på utstyrssiden vil utstyrsreglene bli 
vurdert i GU Terreng etter 2020 sesongen. 
 

6. Utviklingstrapp 
Straks klar for å publiseres. Det har vært dialog med Olympitoppen mtp forankring. Tatt utgangspunkt i den 
Canadiske-modellen og Skisytterforbundets utviklingstrapp. Mulig at navnet endres til utviklingsplan som er 
mere dekkende, men andre særforbund bruker i stor grad «utviklingstrapp» på tilsvarende dokument. I 
forbindelse med lansering er det ønskelig å arrangere et Webinar. 
Omhandler i hovedsak aldersgruppen 10-16 år. Det oppfordres til generelt høyt aktivitetsnivå blant utøvere, 
samt høy allsidighet. Vanskelig å beskrive teknikktrening, bedre med videoer på f.eks. egen Youtube-kanal. 
Må være høyt fokus på teknikktrening, mange norske ryttere er gode på dette området.  
Webinar for trenere er gjennomført, målet er at flere ønsker å ta på seg treneransvar. 
 

7. Terminliste/kalender 2021 
Cato har sendt ut info om søkerprosess til tidligere arrangører av NC- og NM-Rundbane. I tilegg er info lagt 
ut på sykling.no. 4 arrangører på plass allerede for 2021. Mangler ellers NM-arrangør og 1 NC-arrangør. 
Cato sjekker/purrer på svar fra tidligere arrangører. 
Den internasjonale kalenderen med VM, EM og WC for 2021 vil trolig bli endret da OL er flyttet til 2021. 
Foreløpig kan vi ikke forholde oss til annet enn detr som er publisert før det ble besluttet å flytte OL.  
Det skal gjennomføres et møte innen «Nordic Cycling» for å prøve å koordinere datoer mellom arrangører 
av UCI-ritt. Dette vil bli gjennomflrt i juni, før endelige datoer for våre ritt kan fastsettes. 
 

8. Anlegg 
Erik jobbet med en veilleder i forrige periode sammen med Tord. Vi tar utgangspunkt i dette arbeidet, 
spisser målgruppen for veilederen og samler informasjon som allerede er tilgjengelig hos ulike instanser. 
NCF, NIF, UCI, etc. Erik legger frem grunnlaget i neste møte. 
 

9. «De nest beste» 
Tilbud til «de nest beste» er viktig for å ivareta utøvere i en kritisk fase av karieren som tidlig 
seniorer/eliteutøvere. Innen Terrengsykling er det ikke organisert et tilbud etter vidergående skole og før 
WC-nivå er nådd. Fokus på oppfølging og veilleding av denne gruppen samt et rittilbud som er tilpasset 
utøverenes nivå mellom NC og WC. Beskrivelse er utarbeidet og spilles videre inn til NCF Styre og Adm.  
 

10. Eventuelt 
Det er utarbeidet forslag til kjøreplaner for arrangement etter retningslinjer om maks 200 deltagere. 
Haakon har kommet med et forslag om hvordan et NM skal gjennomføres. Forslaget oversendes 
Brumunddal SK. Erfaringer fra arrangementet på Lillehammer vil bli brukt for evaluering av kjøreplanen. 
 

11. Neste møte 
Neste møte legges til august i forkant av NC og NM Rundbane. Haakon sender ut en Doodle for å finne dato. 
 
 
 

 


