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

REFERAT

Møte 2 GU Landevei 2020–2022 Norges Cykleforbund
Dato: 22.04.2020
Tid: 19.00-21.00
Sted: Teams-møte
Deltakere:

Cato Karbøl (administrasjonen), Kjersti Størset (Forbundsstyret, referent),
Heidi Stenbock-Haakestad (TU), Marit Sælemyr, Solrun Flatås Risnes, Inger Ness og Henning
Andresen

Fraværende:

Hans Falk (administrasjonens representant), Rune Torkildsen og Jan Oluf Jæger

GODKJENNING AV REFERAT
Godkjenning av referat 1 fra 06.04.2020
Hans har sendt ut et utkast, hvor vi skulle komme med innspill
Referatet sendes til Beate når det er ferdig, og legges deretter ut på sykling.no

INFORMASJONSSAK
1I

NM LANDEVEI 2020/ 2021/ 2022 (Cato Karbøl)
Cato informerer om planer for avvikling av NM 2020, 2021 og 2022.
Årets arrangement i Kristiansand foreslås utsatt til 2021, som igjen forskyver Levanger til 2022.
Det jobbes med en løsning for NM Fellesstart helga 23.-24. august (UCI har satt av disse datoene for
nasjonale mesterskap), med Ringerike som arrangør, og med identisk gjennomføring som 2019. Her
avventes et styrevedtak.
NM Tempo foreslås gjennomført av Grenland, men dato ikke bestemt.
NC LANDEVEI 2020
Il Sverre sykkel og Stjørdals-Blink sykkel vil gå sammen om et 4-dagers arrangement 1.-4. august.
Tour te Fjells ser på muligheter for å arrangere på flg datoer: 16.-19. eller 23.-26.juli
Grenland må flytte dato. Ikke bestemt da dette møtet ble holdt
Sandnes går som planlagt
Cato sender ut en pressemelding i morgen torsdag, som skal publiseres etter at styremøte er ferdig.
Her vil alle datoer og arrangement som vi snakket om i møtet bli offentliggjort. Henviser til denne
pressemeldingen.
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DISKUSJONSSAKER
1D

STRATEGIPLAN FOR NORSK SYKKELSPORT 2020-2024
Ritt i aldersbestemte klasser (Innledning v/ Inger)
Hvordan øke antall arrangement for aldersbestemte klasser?
Utklipp fra Inger sitt innlegg:
Det bør foretas en undersøkelse hos klubber som tidligere arrangerte ritt for disse klassene hvorfor de ikke
lenger gjør det.
- Hvorfor arrangeres ikke rittet lenger?
Skyldes det
- Økonomi - lite å tjene?
- For få unge aktive i egen klubb?
- Mangel på vakter - nye krav til sikkerhet?
- For få ressurser (personer) i klubben?
- Ikke så prestisjefylt som ritt for Elite?
Dette er noen av argumentene jeg har hørt.
Er det noe NCF kan bidra med for å hjelpe arrangørene med for å få flere ritt?
Vi må huske at disse aldersklassene vil væremåte elitesyklister og kanskje proffer om 4-10 år.
Det er nå det grunnlaget legges.

I møtet ble vi enige om følgende 2 tiltak
- Kjersti tar med seg innspillet om rekruttering av rittledere inn i Forbundsstyremøte som skal
avholdes 23.04.2020
- Marit lager et utkast til en presentasjon som hun skal presentere på neste regionsledermøte. Hvis
Marit ikke har anledning til å møte, er det Henning som skal delta på møtet med regionslederne.
Kjersti sjekker ut når neste møte skal være.
Stikkord til presentasjonen:
Kartlegge årsaken til nedgang i antall ritt for aldersbestemte klasser/ Hvorfor vil de ikke arrangere
Rekruttering: deling av gode ideer. Utfordre regionene før de kommer på møtet
2D

STRATEGIPLAN FOR NORSK SYKKELSPORT 2020-2024
Hvordan øke rekrutteringen til sykkelsporten?
Idèdugnad. Hvordan sette ideer ut i praksis?
Se denne saken i sammenheng med sak 1D: Marit tar dette med i presentasjonen som hun skal lage

SAKER SOM SKAL INN TIL FORBUNDSSTYRE/ ADMINISTRASJON
4

NM LANDEVEI TEMPO MASTERS 2020
Det er kommet inn en søknad fra IF Frøy som GU Landevei er bedt om å uttale seg om.
Søknaden med dets vedlegg er sendt i egen e-post før møtet.
Heidi, Henning og Kjersti kaller inn til et møte med Jørn Michalsen (rittleder), for å avklare
formuleringer i søknad som er mottatt. Kjersti kaller inn.
Søknaden godkjennes av GU Landevei med forbehold om enighet i møte som skal avholdes.

