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REFERAT

Møte 3 GU Landevei 2020–2022 Norges Cykleforbund
Dato: 02.06.2020
Tid: 19.30-20.30
Sted: Teams-møte
Deltakere:

Hans Falk (administrasjonens representant), Heidi Stenbock-Haakestad (TU),
Kjersti Størset (Forbundsstyret), Marit Sælemyr, Rune Torkildsen, Solrun Flatås Risnes og Henning
Andresen
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Møte mellom arrangør av NM Masters og GU Landevei representert ved Kjersti og Henning, samt
Heidi S Haakestad (TU) hvor innspill vi hadde mtp sikkerhet ble gjennomgått. Det var et veldig godt
og konstruktivt møte, hvor alle parter hadde samme forståelse for de grep som ble foreslått av GU
Landevei. Møtet ble gjennomført 11.05.20 på Teams

DISKUSJONSSAKER
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ELEKTRONISK GIRING I ALDERSBESTEMTE KLASSER
Det er kommet et innspill til TU om bruk av elektonisk giring i aldersbestemte klasser.
Spørsmålet som ble diskutert
Skal det ligge en tilsvarende lov for landevei som det gjør for MTB under «Lover og regler»?
se her:

https://www.sykling.no/sites/default/files/media/Dokumenter/Lover%20og%20regler/UTSTYRSREGLE
MENT_MTB_Aldersbestemte.pdf

Heidi innleder
- det har skjedd en redigeringsfeil, hvor den særnorske regelen om gir er blitt borte. Spørsmålet er om
denne regelen skal settes inn igjen
- årsaken til våre særnorske regler er kommet pga utstyrspress
-TU ser ingen grunn til å si nei til elektroniske gir
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Spørsmål som ble diskutert:
Er det tillatt i de øvrige nordiske land?
Ja, det er tillatt både i Sverige og Danmark. Vekt, gir og karbon er en særnorsk regel.
Tilgjengelighet
Ifølge Hank Sport i Trondheim, er tilgjengeligheten ingen begrensning for verken det ene eller det
andre
Kostnadsforskjeller?
Ettersom det er litt ulike signaler, vil vi sjekke ut prisforskjellene
Henning: sjekker pris i butikk(er)
Alle andre skal sjekke i sine miljø hva som tenkes om elektroniske gir vs mekanisk girsystem
Er det fordeler sportslig sett ved å bruke elektrisk girsystem?
Ingen fordeler sportslig, men mer bekvemt, men samtidig må det være riktig innstilt
Ikke tillatt i MTB, hvorfor da på landevei?
Om det skal skje endringer i lovverket for landevei, må MTB også se på sitt reglement
Åpne opp bare for 15-16? Eller bør det være likt reglement for alle?
Dette kan være en løsning
Innspill som kom inn fra de som ikke kunne delta på møte
(tilsendt på e-post som innspill før neste ukes møte)
* Marginal fordel i konkurranse, går ikke raskere. Mer å hente på hjulsett.
* Pris på di2 105, kontra mekanisk ultegra/dura ace er liten. Tenker det er mer viktig å fokusere på
totalpris sykkel/utstyr.
* Fordeler med elektronisk gir er vedlikehold. Har ryttere i klubben som er på 4 året uten trøbbel.
Man må kanskje regne med noe høyere driftskostnader med mekanisk, spesielt hvis man ikke skrur
selv.
* For aldersbestemte klasser er det de yngste som vil ha mest nytte av elektronisk giring. Opplevelsen
på sykkelen er bedre,da det er enklere og gire,spesielt opp på storklinga. Tilbakemeldingene fra
foreldre her er mye det samme, tungt å få giret opp foran. Noen løser det ved å slippe hånda, og flytte
den innenfor bukken og dra i girehendelen derfra.
KONKLUSJON:
Vi bruker den kommende uka til å sjekke ut, før vi tar en endelig beslutning i møte om en uke
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NC OG NM LANDEVEI 2020
Cato har bedt om en uttalelse fra GU Landevei på følgende
a) Ny dato for NC Grenland 19.-20.september
Følgende datoer er lagt:
16.-19. Juli: Tour te Fjells
1.-2. August (+2 dager): Trøndelag (IL Sverre og Stjørdals-Blink)
12.-13. September: Sandnes (er på sin opprinnelige dato)

b) NM Tempo til Grenland med dato 20.august, hvor da GPP flyttes til 22. og 23.august
Søknad er ikke inne
Distansen på tempoløypa er på 36 km, og det konkluderes med at dette er greit.
Søknad må sendes inn raskt
c) Status på de resterende NM-øvelser: gateritt, lagtempo og U23
Det jobbes med flere ulike alternativer, som vil avklares etter 2.juni
d) Hva skal vi gjøre med de rittene som dukker opp nå fremover. Skal de få status som rankingritt?
Dette avhenger av hvilke retningslinjer og evt begrensninger som vil komme nå den 15.juni. når
det gjelder geografisk forflytning og smittefare
KONKLUSJON: GU Landevei har ingen innvendinger på arrangører eller datoer tilsendt fra Cato

EVENTUELT
-

Marit lager et utkast til en PowerPoint som skal presenteres for Regionslederne. Vi leser
korrektur på denne til neste møte

Neste møte: Tirsdag 9.juni kl 20-21 (på Teams)

