TILSLUTTET:
UNION CYCLISTE INTERNATIONALE - UNION EUROPÉENE DE CYCLISME - NORDISKA CYKLEFÖRBUNDET - NORGES IDRETTSFORBUND

REFERAT

Møte 5 GU Landevei 2020–2022 Norges Cykleforbund
Dato: 13.10.2020
Tid: 20-21.30
Sted: Teams-møte
Deltakere:

Hans Falk (administrasjonens representant), Kjersti Størset (Forbundsstyret), Marit Sælemyr, Inger
Ness, Solrun Flatås Risnes, Rune Torkildsen og Henning Andresen

Forfall:

Jan Oluf Jæger

INFORMASJONSSAKER
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TEAMSMØTE MED REGIONSLEDERNE 25.06.20
Møtet ble utsatt pga lite oppmøte. Kun region Sør og Midt som møtte, i tillegg til Marit, Henning og
Kjersti fra GU Landevei.
Administrasjonen satte i gang en regionsprosess, på samme tid som GU Landevei ønsket å møte
regionslederne for å diskutere rekruttering og ritt i aldersbestemte klasser.
Regionslederne inviteres inn på alle møter mellom administrasjonen og forbundsstyret. Møtene
innledes med 30 min formøte mellom regionslederne, Eystein og presidentskapet. Deretter deltar
regionslederne i selve Forbundsstyremøtet, på alle infosaker.
Administrasjonen v/ Eystein har i tillegg deltatt i møter med de enkelte regioner.
Alle regioner skal i løpet av oktober måned gi tilbakemelding til administrasjonen om hva de mener de
må ta tak i. Over nyttår er det et ønske om å trekke GU Landevei inn i arbeidet med å konkretisere
arbeidet i samarbeid med regionene. Det planlagte treffpunktet med regionslederne blir derfor på
nyåret.

6I

Marit Sælemyr går inn som nytt medlem i GU Bane, etter at Martin Feldmann gikk ut av GU Bane og
inn i TU. Marit fortsetter sitt verv i GU Landevei.
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DISKUSJONSSAKER
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UTSTYRSREGLEMENT ALDERSBESTEMTE KLASSER
Konklusjon fra møte 09.06.2020:
Det åpnes ikke for elektronisk giring for sesongen 2020, med begrunnelse i usikkerhet omkring
merkostnad. Saken kan, om det kommer innspill til GU Landevei, behandles etter endt sesong 2020
(i god tid før neste sesong).
Som en forlengelse av dette, vil Henning undersøke i neste møte med Nordic Cycling, og da spesielt opp i mot erfaringer i
Sverige.
Regelen som er redigert bort, må inn i reglementet igjen. Heidi tar dette videre inn i TU.
Ved en sjekk i reglementet 12.10.20, er det fortsatt ikke kommet inn. Kjersti har tatt kontakt med
Heidi, som sendte e-post videre til adm i går, for å få dette på plass. Dette er hva som ligger ute
(utklipp fra reglement):

Vegen videre
- Kjersti tar kontakt med Heikki Dahle i administrasjonen, slik at han får skrevet det inn i
reglementet
- Heikki får med denne presiseringen av regelverket i neste nyhetsbrev fra NCF, slik at det når «alle»
- Kjersti informerer regionslederne i neste møte i forbundsstyre
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BUDSJETT
Jfr forslag til budsjett tilsendt av Eystein, med svarfrist 14.10.20
Forslag fra adm: kr 5000 for sesongen 2021
Det ønskes en årlig samling i forkant av sesong, gjerne i forbindelse med arrangørseminar eller
fellesmøtet.
Kjersti formidler dette til Eystein, slik at budsjettet om mulig kan justeres opp.
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NC LANDEVEI 2021 – HEVING AV KVALITET PÅ ARRANGEMENTENE
Jfr e-post som er sendt til GU Landevei i forkant av dagens møte, hvor prosjektgruppe bestående av
Cato Karbøl, Anders Eia Linnestad, Heidi Stenbock-Haakestad og Kjersti Størset har skissert ulike
modeller for å heve kvaliteten på NC-arrangementene. Det handler om sikkerhet, rammene rundt
arrangementene og det rent sportslige.

Kjersti gjennomgikk de ulike momentene/ arbeidsområdene som arbeidsgruppa har sett på. Det vil
komme en mer detaljert beskrivelse etter hvert, men områder som er diskutert til nå er sikkerhet,
utstyr som NCF skal bistå med, kommissærer, oppdatering av dokumenter/ normer, kommunikasjon
og organisering/ gjennomføring av de ulike klasser for en god sportslig/ sikker avvikling
Innspill fra GU Landevei som Kjersti tar med videre inn i prosjektgruppa
-

kvalitetskontroll av løyper. GU Landevei vil gjerne bidra i søknadsprosessen
følgende ønskes innskrevet i normen: Sport skal ha anledning til være en del av bilkortesjen under
nasjonale ritt. Bilen skal være akkreditert på lik linje med andre biler i kortesjen
hvis Bikemaster skal brukes, må rittledere/ vaktsjefer kurses!
Oppsett for gjennomføring: Damer og herrer på hver sin dag? Ett felt kjører noen runder før et
annet felt starter?

GU Landevei sender evt nye innspill, som de måtte komme på i etterkant av møtet, til Kjersti.
I tillegg har det kommet innspill fra damesiden v/ Emilie Moberg m.fl. Disse innspillene er
videresendt medlemmene i GU Landevei, og vil tas med inn i prosjektgruppa.
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PREMIEPENGER NC
Informasjon fra Henning og Kjersti om hvorfor det er satt en frist på 14 dager etter arrangementets
slutt når det gjelder utbetaling av premiepenger ifm NC.
Kjersti legger frem saken for Lovutvalget
Innspill: Ha en oversikt over klubbenes kontonr

EVENTUELT
NC-datoer for 2021: sjekk med Cato

