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Referat 

Møte 3/2020-2022 NCF GU Terreng 

Videokonferanse Teams kl. 18-21 13. august 2020 

Tilstede GU Terreng: Haakon Faanes, Lena Øverbye, Ingrid Bøe Jacobsen, Erik Sæter, Kent Siggerud og 
Ole Kristian Rudland 

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter 

Forfall:  Jakob Høvik  

Referent:   Ingrid Bøe Jacobsen  

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

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 ga en kort oppsummering fra siste styremøte i forbundsstyret 18.juni, samt oppdukkende saker i 
løpet av ferien.. 

 

3. Oppfølging utstyrsregler  
Forberedelser status registrering av utstyr aldersbestemte klasser under UM/UL Brumunddal. Sjekkpunkter, 
bemanning, gjenstående forberedelser. Lena har vært i dialog med leder fra teknisk utvalg angående 
innhold til statistisk registrering gjeldende utstyr i aldersbestemte klasser. Diskusjon rundt gjennomføringen 
av undersøkelsen med tanke på smittevern, tidsbruk samt oppfølging og framstilling av data etc.  
 

4. Videre behandling av utstyrsregler for aldersbestemte klasser 
Innhente markedsinformasjon om utstyr som grunnlag for videre behandling. Landevei ønsker å 
gjennomføre noe lignende, særlig når det gjelder elektrisk gir og karbonfelgerDet kan var lurt å ha mest 
mulig enhetlig regelverk på tvers av grenene, slik at det er lettere å forholde seg til for utøvere og 
kommissærer. Likevel må hver enkelt gren sitt behov komme i første rekke. 

 

5. Anleggsveileder 
Status arbeide med veileder for bygging/etablering av rundbaneanlegg. Diskusjon om innhold og videre 
fremdrift. Fra UCI er det tydelige  føringer for UCI-klassene på lengder og kjøretid. UCI regulrer ikke 
aldersbestemte klasser. Erik presenterte utkast til veileder basert på UCI sine føringer. Kan være til stor 
hjelp for klubber som er i startfasen av opparbeiding av egne anlegg, samt til hjelp til utarbeiding av løyper 
for de ulike aldersklassene. Sendes ut til GU-medlemmer og gjennomgås til neste møte.  

 

6. Ritt 2020 så langt og gjenstående  
Mange ritt hittil i sesongen som har måtte avlyse på grunn av covid-19 situasjonen. Noen turritt har blitt 
avholdt, mens mange lokale cuper har blitt avlyst. Det kan også virke som om smittevernsregler/tiltak har 
blitt praktisert ulikt på ulike arrangementer. Kan være en utfordring dersom ritt gjennomføres veldig ulikt 



 
 

fra arrangør til arrangør med tanke på smittevern. Det er også vanskelig for arrangører med tanke på UCI-
status, både avgifter ved avlysning samt dyrere utgifter til premiepenger selv med lave inntekter fra 
arrangementet.  
 

7. Terminliste/kalender 2021 
Kort oppdatering angående status internasjonale ritt/verdenscup/VM for neste år. Mye er uklart på grunn 
av situasjonen vi er inne i. EM er ennå ikke plassert i kalender, og det mangler arrangør til flere av 
verdenscuprundene. Når det gjelder nasjonale ritt har det kommet inn flere søknader til norgescup som 
ønsker UCI-status, men pr nå er det ingen søkere til NM. Kort diskusjon rundt hva som skal til, og hva 
GU/NCF kan gjøre for å få flere klubber til å arrangere ritt.  

 

8. Fatbike  
Status veien mot offisielt NM og eventuelt videre arbeid. Det har tidligere blitt utarbeidet en norm for 
gjennomføring av fatbikeritt, slik at det kan gjennomføres NM eventuelt norgescup. 
 

9. Eventuelt 
*Det planlegges et webinar om bruk av utviklingstrappa som nå er ferdigstilt.  
*Diskusjon rundt hvorvidt det burde vært gjennomført et møte/nettmøte i høst mellom GU og klubbene. 
Hensikt er å informere om GU’s arbied og videre planer, samt få tilbakemelding og innspill til dette. Kan 
være med på å involvere flere klubber. Mulig gjennomføring etter sesongslutt i september/oktober.  
* El-sykler har gjort sitt inntog på markedet, særlig i turritt-segmentet. Det bør vurderes om dette bør 
og/eller kan implementeres som en attraktiv konkurranseform. 
 

 


