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Referat 

Møte 4/2020-2022 NCF GU Terreng 

Videokonferanse Teams kl. 18-21 17. september 2020 

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

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter 

Forfall:  Lena Øverbye og Ole Kristian Rudland 

Referent:   Hakaon 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. Info fra NCF styremøte.  
Haakon ga en kort oppsummering fra siste styremøte i forbundsstyret 24. august, samt oppdukkende saker 
i perioden. 

 

3. Søknad NM Maraton 2021 
Det er kommet en søknad om NM Maraton 2021. GU er positiv til søknaden. GU mener NCF bør ha dialog 
med søkere og senere arrangører vedr risiko og evt konsekvenser for gjennomføring, ved forstatte 
begrensinger for arrangement grunnet Covid-19. 

 

4. Utstyrsreglement- registrering av utsyr UM/UL 
GU gjennomførte en vellykket registrering av utstyrsnivå ved UM/UL Terrengsykling. Selve gjennomføringen 
gikk smertefritt og ble gjennomført etter målgang på XCC. Innsamlede data viser en positiv utvikling i 
utstyrsnivået etter innføring av utstyrsbegrensningene. Det er en mindre andel av utøverene som har sykler 
med det dyreste utstyret. De innsamlede data viser også at bevisstheten om regelverket er stor blant de 
aller fleste. Likevel ønsker GU at det gjennomføres flere kontroller ved ulike ritt, for å sørge for at 
bevisstheten øker ytterligere. 
GU mener at nåværende utstyrsreglement for aldersbestmte klasser gir en god regulering av utstyrsnivået 
og at dette bidrar til et lavere kostnadsnivå på syklene til denne aldersgruppen. Det vil være viktig å følge 
utviklingen i markedet mtp pris og utsyrsnivå, slik at reglementet også oppfattes som tidsmessig og relevant 
i tiden som kommer. Utstyrsregistrering og markedsundersøkelser bør gjennomføres med jevne 
mellomrom. 
 

5. Videre behandling av utstyrsregler for aldersbestemte klasser 
GU har gjort en markedsundersøkelse vedr utbredelsen av karbonfelger og elktroniske gir på terrengsykler. 
Dette sammenholdt med vektbegrensningene som er innført, mener GU at det ikke er hensiktsmessig å 
åpne for sykler med elektroniske gir og/eller karbonfelger nå. Innføringen av dette har ikke kommet like 
langt «ned» i prisklassene på terrengsykler, som for landeveissykler. 
Dette må følges opp gjennom årlige markedsundersøkelser. 



 
 

6. Anleggsveileder 
Erik la frem forslag til struktur for veilederen med relevant innhold. Medlemmene i GU gir innspill på 
stuturen og innhold til neste møte 

 

7. Utviklingstrapp 
Eddy sendte ut dokumentet i etterkant av forrige møte i GU. Det er et solid arbeid som er nedlagt og 
inneholdet er meget bra. Dokumentet kan suppleres med en «kort-versjon» som inneholder litt mindre 
bakgrunnsinformasjon og er litt mere dikrekte på anbefalingene. Det vurderes å supplere dokumentet med 
multimedia på teknmikk og praktiske øvelser. GU etterlyser eksempler på ukes- eller toukesplaner og om 
utviklingstrappen også kan inneholde noe om anbefalinger på utstyr. 
Det er planlagt en presentasjon av utvilkingstrappen på et webinar i slutten oktober/begynnelsen av 
november. 
 

8. Kontakt-/infomøte med klubber og regioner 
Forslag til tidspunkt: 15/10. Invitasjon på FB NC Tererng Rundbane/Maraton og sykling.no. Egen påmelding 
for bedre oversikt og sikkerhet. 
Forslag til innhold: Info om GU’s arbeid, Landslagets virksomhet, gjennomført utstyrsregistrering, 
viktigheten av arrangement/ritt 

 

9. Forsøpling i forbindelse med ritt  
Problem knyttet til forsøpling er ikke veldig stort for Terreng Rundbane, men kan være aktuelt noen steder 
mtp området som brukes ift andre aktører. Problemet kan være større i Maraton og Turritt. Noen 
maratonritt praktiserer tidsstreff ved forsøpling. Der er ønskelig med et felles regelverk for dette. 
Regeklverket må ikke kreve omfattende kontrollvirksomhet i forkant eller etter rittet. Sanksjoner bør 
håndheves ifm resiltatliste tilsv. og ikke i etterkant av arrangmentet.  
 

10. Eventuelt 
Diskusjoner om frafall fra satsende ryttere og antall ritt. Vurdering av ulike finansieringsmuligheter for 
ryttere og arrangement. Det jobbes på flere fronter med problemtikken og det vurderes mulig forslag i 
ulkike sammenhenger. 
Treneserseminar ble gjennomført høsten 2019. Det var planlagt et større seminar på tvers av grenene i NCF 
høsten 2020. Dette blir ikke gjennomført grunnet Covid-19. det blir isteden webinar med fremleggeing av 
utviklingstrapp. Se sak 7. GU ønsker nytt ternersemniar for terrengsykling gjennomført i 2021. 
 

11. Neste møte 
Neste møte tas i etterkant av kontakt/infomøte. Slutten av oktober evt begynnelsen av november. Haakon 
sjekker mulige datoer og sender innkalling  
Det er ønskelig å gjennomføre et fysisk møte i GU i løpet av høsten mtp å gå gjennom langsiktige planer og 
arbeidsfelt for GU. 
 

 


