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Referat 

Møte 13/2018-2020 NCF GU Terreng 

Comfort Hotel Runway, Gardermoen kl. 18-21 24. februar 2020 

Tilstede GU Terreng: Tord Bern Hansen, Lena Øverbye(Skype), Ingrid Bøe Jacobsen(Skype), Erik Sæter 
(Skype) og Haakon Faanes. 

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter 

Forfall:  Ole Kristian Rudland og Kent Siggerud 

Referent:   Haakon Faanes 

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

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. Oppsummering av status på GU Terreng sine saker på sist forbundsstyremøte og saker på Tinget 
På siste møte i Forbundstyret ble følgende saker fra GU Terreng behandlet: Like max/min-grenser for 
kjøretid i aldersbestemte klasser i Terreng Maraton, forslag om at NCF Ranking skal omfatte K/M 13-14 for 
Terreng og NCF Reglementer er UCI reglement (ikke oversatt) med evt norske tillegg. Alle saker ble vedtatt i 
Forbundsstyret. Saken om reglement skal til uttalelse i Teknisk Utvalg (TU). 
XCC som offisielt NM skal opp på Forbundstinget. Forslaget har fått støtte av NCF Styre. Denne skaen følges 
opp etter Forbundstinget mtp evt tildeling til arrangør. Halden CK/Idd SK står som arrangør av uoffisilet NM 
og vil bli innstill som evt arrangøør av NM. 
  

3. Sammensetning av GU, forbundsstyret og nordisk representasjon 
Tord har sagt fra seg gjenvalg i Forbundsstyret.Øvrige medlemmer i GU har sagt seg villig til å fortsette i GU i 
neste periode. 
Tord stiller seg til disposisjon for å fortsette som rep i Nordic Cycling MTB. GU ser dette som en god løsning 
og vil støtte det. Forbundsstyret utnevner representant. 
 

4. Lagkonkurranse NC 
EQ-timing kjører NorgesCup sammanlagt resultater og NCF Ranking etter oppdrag fra NCF. Avklaringsmøte 
med EQ-timing og Cato, NCF Adm, ble gjennomført 24/1-20. Funksjonaliteten i EQ-timing støtter 
lagkonkurranse. DA det skal benyttes flere ulike tidtagersystmer i NC/NM Terreng Rundbane i 2020 er det 
en viss usikkerhet mtp oplasting av resultater og hvorvidt klubbtilhørighet blir rikitg for alle deltagere. 
Derfor vil 2020 sesongen brukt til å overvåke kvaliteten på resultatene og ny vurdering blir gjort på 
bakgrunn av erfaringer i 2020. 
 

5. Vårens trenerseminar - kort status 
Det er ikke tid til å gjennomføre nytt seminar våren 2020. 
Det planlegges imidlertid stort trenerseminar i NCF i november. Der vil det være både en felles del for alle 
grener og en grenspesifik del. NCF Sport har ansvaret for seminaret. 
Det bør vurderes om grenvise seminar og fellesseminar kan gå annet hvert år. 



 
 

 
 

6. Spørreundersøkelse for deltagere NM/NC Rundbane 2020 
Ønsker å videreføre undersøkelsen i 2020 
Spørsmålene kan være gankse like som i 2019, men påmelding/resultatservice kan slås sammen og de to 
spørsmålene om løype (lett å finne frem og hvorvidt den var morsom) kan også slås sammen. 
Arrangør får mulighet til å legge inn 2 egne spørsmål i tilegg. Cato kontaker arrangør for spørsmål. 
To "fritekst" spørsmål som i 2019. 
Haakon kontakter Cato for oppfølging. 
 

7. Oppfølging Fair Play 
Det har kommet inn 3  kommentarer. Flere av de er gode og teksten bør justeres noe. 
FairPlay kan med fordel refereres på lagledermøtet og i invitasjonen. 
Haakon sender kommentarene til Kent. 
Kent utarbeider oppdatert versjon. Publiseres på FB-gruppen «NC Rundbane» og i invitasjonene. 
 

8. Oppfølging utstyrsregler 
Ny kartlegging legges til UM XCO i Brumunddal 4/7. GU-medlemmer bidrar til gjennomføring. 
Bjørn Birkeland (TU) har skjema fra forrige gjennomføring. Det må modifiseres litt, men kan gjennbrukes i 
stor grad. Lena tar ansvar for kartlegging. 
Følges opp på neste møte i GU. 
 

9. Endre betegnelse fra senior til elite for å tilpasse internasjonale betegnelser 
Det kan føre til forvirring for utlendinger å bruke «Senior» som betegnelse i klassen over Junior. I Sverige 
betyr det noe helt annet. Internasjonalt er «Elite» gjennomgående brukt som betegnelse på denne klassen. 
Finner ikke at «Senior» brukes gejnnomgående i lover og regler. «Elite» innarbeides i innbydelser tidtakning 
etc. 
Lisens har «Senior» som nasjonal kategori. Kan med fordel byttes til Elite. Likt med UCI categori. Haakon 
følger opp med Thomas NCF/Adm. 
 

10. Forberedelse Forbundstinget 7.-8. mars 
Tord skal på tinget for NCF styre. Haakon stiller på tinget for GU evt Region Innlandet. 
På temadag fredag skal anlegg og "tilbud til de nest beste" opp som temaer. 
Tord blir engasjert som bidragsyter på "tilbud til de nest beste". 
Haakon er bedt om å holde innlegg vedr anlegg for GU Terreng. 
 
 
 

 


