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• Tidtaker og påmeldingssystem. 

o Cato har vært i kontakt med EQtiming og Aron SK/Drammen skisenter. 

▪ App med tidtaking. 

o Leie utstyret fra Aron SK/Drammen skisenter. 

o Alice deler sine erfaringer etter lån av utstyret til Aron SK/Drammen skisenter. 

▪ Har ikke LIVE system. 

▪ Veldig lite system, enkelt å transportere.  

o Kjenner vi til noen som allerede er i enduromiljøet kan drifte tidtakersystemet? 

o Bjørn - kan en kommissærfunksjon drifte systemet, og holde tidtaking i tillegg til 

eksiterende roller? Om det er den samme gruppen på alle rittene kan de også ha 

med seg utstyret rundt. 

▪ Bjørn følger opp om det er mulig å få på plass en delt rolle. 

• Pris for rett antall kommissærer? 

o Leiepris fra Aron SK/Drammen Skisenter. 

• Cato trenger litt bistand for å få enduro miljøet til å søke NC ritt. 

o Det må ha engasjementet fra miljøet.  

▪ Nesbyen, Knut (Cato har kontakt) 

▪ Bodø, Gaute (Bjørn har kontakten) 

▪ Drammen 

▪ Trysil bør ha et arrangement. 

▪ Hafjell 

o De norske arrangørene bør forholde seg til internasjonale regler fra start. 

• Cato ser på norm, rittmanual og invitasjon 

o Siste gjeldende info på rittdagen gis på lagledermøte.  

o Aldersklassene må være enhetlig. 

▪ Se EWS standard opp mot allerede eksisterende klasser.  

▪ Det er mulig å tilrettelegge for barnearrangement parallelt. 

▪ Cato oppklarer at NC er klassene Junior og Senior menn og kvinner. 

▪ NC poengsystemet kan benyttes sånn de er i dag.  

▪ Eget poengsystem for lag/team. 

• Cato spør om innspill til utstyrshenger 

o Flagg på siden ved målgang fremfor portal 

o Seierspall 

o Løypebånn 

o Lydanlegg  

o Skjøteledninger 

o Vester 

o Gjerdestolper 

o Strips 

o Telt 



o Seiersvegg 

o NC trøyer 

• Enduro må vises på www.sykling.no på linje med Utfor.  

o Gravity kan brukes da det er den internasjonale tilnærmingen. 

o Thomas spør Beate om Enduro kan løftes frem i toppmenyen som de andre grenene.  

• Neste møte i januar. 

o Info må ut til miljøet så fort vi har noe klart for å skape engasjement i miljøet. 

http://www.sykling.no/

