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Referat 

Møte 5/2020-2022 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18-21 25. november 2020 

Tilstede GU Terreng: Ingrid Bøe Jacobsen, Erik Sæter, Lena Øverbye, Ole Kristian Rudland, Kent 
Siggerud og Haakon Faanes  

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter og Cato Karbøl (sak 3 og 4) 

Forfall:  Jakob Høvik 

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 19. november, inkludert 
økonomistatus og budsjettarbeid for 2021. 

 

3. Søknad NC Maraton 2021 
NM Maraton ble tildelt Fursjøen Rundt og Kvam IL i styremøte NCF 19/11-20, etter innstilling fra GU 
Terreng. Dato for arrangementet er 10. juli. 
Cato presenterte søknader til NC Maraton 2021. Det er flere søkere som har sammenfallende datoer. 
Spredning på arrangmentetne i både tidspunkt og geografi er ønskelig. Cato sjekker med søkere om mulig 
alternative datoer. Videre saksbehandling i GU vil bli foretatt pr e-post for å sikre hurtig beslutning og 
kunngjøring. 

 

4. Søknad NM Rundbane 2021 
NM Rundbane ble tildelt Brumunddal SK i styremøte NCF 19/11-20, etter innstiling fra GU Terreng 
(behandlet i GU pr e-post 16.-17. november) . Dato for arrangementet på Veldre Sag, er 26.-27. juni. NM i 
Brumunddal vil omfatte XCO og XCC. Det er ingen søkere til NM XCE. Cato vil jobbe videre med mulige 
alternativer for NM XCE etter innspill fra GU. 
For NC Rundbane betyr dette at Lillehammer CK arrangerer NC-ritt uten Brumunddal SK som medarrangør. 
Dato for NC på Lillehammer blir 4.-6. juni. 

 

5. Utstyrsreglement alderstbestemte klasser 
GU har mottat innspill vedr ønske om å tillate hjul med karbonfelg for aldersbestemte klasser. 
GU har foretatt en markedsundersøkelse og kommet frem til at hjul med karbonfelger kun untaksvis selges 
som standardutstyr på sykler i lavere prisklasser. GU mener at en evenuell åpning for hjul med karbonfelger 
ville bidratt til ytterligere bruk av dyrere sykler med påmonterte vekter. Dette strider mot intensjonen i 
regelverket, som er å senke kostnadsnivået og sørge for likere konkurransevilkår. Derfor opprettesholdes 



 
 

regelverket med forbud mot hjul med karbonfelger i aldersbestemte klasser. 
 

6. Anleggsveileder 
Erik presenterte dokumentet. Veilederen beskriver både rekrutteringsanlegg og konkurranseanlegg for ulike 
nivåer. Det planelgges å sende veilederen ut på høring til klubber som har jobbet med anlegg for 
terrengsykling, for å få ytterligere innspill. GU ønsker at NCF Adm ovarertar forvaltning av dokumentet når 
første versjon er utarbeidet. GU vil deretter bidra til videreutvikling av veilederen. 

 

7. Karrierevei – tilbud til utøvere under landslagsnivå. 
GU har tidligere jobbet mye med definering av et tilbud til «de nest beste». Det er lagt konkrete planer for 
dette frem mot sesongen 2021 gjennom bl.a deltagelse på flere samlinger. Pandemien har foreløpig 
begrenset aktiviteten for denne målgruppen i regi av NCF. 
GU har nå også konkretisert forslag til aktivtet styrt fra NCF for gruppen 15 -> U23. Dette omfatter 
deltagelse på åpne samlinger styrt fra NCF. Gjennom dette får utøvere på tvers av regionene det samme 
tilbudet som også vil være ledet fra NCF Sport. Planer for denne aktiviteten vil bli lagt etter at budsjettet for 
2021 er klart. Utøvere i denne gruppen vil dekke egen kostnader for deltagelse. 
 

8. Fremtidsbildet og GU’s planer for arbeid i 2021 
Diskusjon om innholdet i beskrivelsen og om formatet på dokumentet. GU mener at innholdet er godt og at 
formatet er heniktsmessig. Det bør utarbeides ny «nå-situasjon» for 2020 og deretter foretass en vurdering 
om hvorvidt lagt ambisjonsnivå kan nås for de ulike periodene eller om de må justerers. Deretter kan 
konkrete planer for 2021 utarbeides. Det innkalles til eget (nett)møte for videre arbeid med dette tirsdag 8 
desember.   
 

9. Eventuelt 
Eddy og Kent har jobbet med mulige sponsorater og underlag for dette arbeidet. Det er etableret 
interessante prospekter. Det er ønskelig å få mere innsikt i NCF sitt øvrige arbeid med mulige 
samarbeidspartnere for å se hvordan men evt kan koordinere og bidra mere i dette arbeidet. GU ønsker 
derfor at Gen.sekr deltar på GU-møte for orientere om sponsorarbeidet. GU beskriver nærmere tema og 
ønsket orintering fra Gen.Sekr. 
GU øsnker å ha et møte med TU for å diskutere ønskede fokusområder for kommissærenes på Terrengritt 
kommende sesong. 
Haakon ser på fordeling av disse sakene til møtene i januar og februar 2021. 
NCF bruker Microsoft Teams for bl.a lagring av diverse dokumenter. GU Terreng er opprettet som egen 
gruppe i Teams, men foreløpig for ikke GU’s medlemmer tilgang til filstruktur i Teams. Haakon sjekker 
tilgang med Gen.Sekr. 
 

10. Neste møte(r) 
Neste møte arrangeres tirsdag 8. des. Fokus på Fremtidsbildet og planer for 2021. 
Deretter blir det møter i januar og februar for bl.a forberedelser til Arrangørseminar og Fellsmøte. 
Haakon plukker ut mulige datoer og disse diskuteres på møtet 8. des. 
 

 


