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PROTOKOLL 

Styremøte 9 2020  2022 Norges Cykleforbund 
Dato: 19.11.2020 
Tid:  18.00-22.00 
Sted: Teams-møte 
 

Styret:  Jan-Oddvar Sørnes, Dag Schartum-Hansen, Kjersti Størset, Helge Gunnar Garnes Nesse, 
Haakon Faanes, Knut Glad, Wenche Elizabeth Madsen Eriksson, Marit Sveen, Jan Inge 
Hansen (varamedlem). 

Administrasjonen: Eystein Thue Stokstad (generalsekretær), May Jorun Vold Busvold (økonomi) og Beate 
Stenberg (referent) 

Kontrollutvalget: Bjørn Hamre, leder 
Regioner: Ledere i Region Vest, Innlandet, Sør og Midt deltok på informasjonssakene. 
Forfall: Tone Midtsveen 
 

  

 
INFORMASJONSSAKER 

 
41 I Informasjon fra administrasjonen (ETS) 

- Ny nettside er i sluttfasen, ikke kom med innspill riktig ennå da det fortsatt redigeres. Styret sender 
bilder av seg selv etter mal fra GS. 
- Ny lovnorm for regionene er klar til neste styremøte, men regionene må komme med 
tilbakemeldinger. 
- Adm. har møter med aktuelle sponsorer for endelig godkjennelse. 
- Vi jobber med ansettelse av leder/trener K-junior landevei. Kandidat er innstilt. 
- Det vil bli Post 3 (breddemøte) med NIF neste uke. 
- Det kan bli en ny Covid-19 vinter og vi må estimere tap. 
- Sport jobber godt med planer og analyser og vil presentere tanker på neste styremøte. 
- Tour of Norway for kids og Sykkelkids holder på med utviklingsplaner og sponsorer. Planen er å 
starte opp i to nye byer for Sykkelkids. 
- Budsjett og prognoser jobbes det godt med. 
- Det er mye aktivitet etter gode møter i GU Enduro/Utfor + E-sport. 
- VM i E-sport 9. desember, 5 deltakere. Nordisk konkurranse i VM løypa i dag. 
- Kommunikasjonsplan  planer for 2021, workshop med et firma for å kunne treffe bedre med 
kommunikasjonen vår. 
- Forsikring  vaktforsikring for alle vakter. Vi jobber for å få sykkelforsikring også i 2021. 
- Det jobbes i samarbeid med NCK rundt Asker velodromen og for å planlegge et helhetlig samarbeid 
med alle velodromene. 
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42 I Informasjon fra presidenten (JOS) 
- Oppfølging av strategi har blitt noe avkortet grunnet smittesituasjonen. 
- Regionstruktur og organisasjonsforståelse  ny lovnorm er til gjennomsyn hos Lovutvalg og 
regionene. Gjensidig ansvar og forpliktelser tydeliggjøres.   
- Anlegg og kompetanse, regioner og klubber må bruke anleggene, og NCF må legge til rette. Vi må se 
på de tre velodromene som en unik mulighet til å utvikle organisasjonen.  
- Samferdselsdepartementet, sikkerhet i ritt, vakter osv. Det er fortsatt utfordringer, men vi er i god 
dialog. Vi ønsker en helhetlig behandling i Statens vegvesen for sikkerheten i sykkelritt. 
- Grunnlag for virksomhet og aktivitet  godt samarbeid i administrasjonen, godt å kunne få stoppe 
opp litt og få sett på virksomheten. Det er utviklende å finne nye måter å tenke og gjøre ting på. 
- Covid-19  har gjort både gode og dårlige erfaringer. Har vært nødt til å kommunisere på en annen 
måte enn tidligere.  

 
43 I Velodromer i Norge  status (DSH) 

- Det er utvilsomt at vi får tre nye velodromer i Norge, Sola pr. 1.01.21, Asker pr. 1.01.23 og utendørs i 
Levanger medio 2021. Det er utrolig gledelig. Disse kommer i tillegg til anleggene på 
Prestmoen/Stjørdal og i Halden. Vi jobber nå mye med tilrettelegging, koordinering mellom hallene og 
planer for rekrutteringsarbeidet. Vi må ha trenerkompetanse og regelverk på plass. NCK, NCF og 
regioner i nærheten av velodromene, men også de som ligger litt unna, må legge en tydelig strategi for 
det faktum at vi nå gå inn i en ny tid hvor det er investert over en halv milliard i baner. Hele sykkel-
Norge må innarbeide dette i sine fremtidsplaner.  
 

44 I Informasjon fra Grenutvalgene  
- GU Landevei hadde møte 13.11.20. Det er lagt ut en presisering om utstyrsreglement i aldersbestemte 
klasser, elektrisk giring er ikke tillatt. Er i full gang i gruppa som jobber for å heve kvaliteten på 
landeveisarrangementer. Det har vært diskutert kriterier for premiepenger, og om nye 
dispensasjonsregler. 
 
- GU Terreng  har hatt et nettmøte med terrengklubbene. Snakket om planer og aktiviteter, og fikk 
innspill fra klubbene på dette. UCI har endret på regelverk som får konsekvenser for NC Terreng i 
2021.  
 
- GU BMX NM/NC vil bli bestemt i januar. Klubbledermøtet som skulle vært gjennomført i 
november, er utsatt. 
 
- GU Bane  vi har hatt et utvalgsmøte og et møte med regionene og flere andre nøkkelpersoner som 
er knyttet mot velodromarbeid. Det mest positive er at alle har forslag til hvordan de skal benytte 
velodromene. Dette er et godt satsingsområde for å få inn sponsorer og for å rekruttere utøvere. 
Holder på med akkrediteringsregler. NM  arrangøren på Sola er i godt driv, og planlegger 
mesterskapet. Vi planlegger for øvrig både UM og samlinger. Ønsker Nordisk mesterskap i 2021, men 
vi må se om vi får det til. Vi må se på lover og regler, og få kommunisert ut hva banesykling er.  
Innspill Eystein  landslaget ønsker også bli koblet på.  
 
GU Sykkelkross  NM og siste NC er flyttet til januar. Finnes det rom i budsjett for å dekke for 
internasjonale konkurranser i Norden? Eystein svarte at vi må ta diskusjonen med sport i fellesskap. 
 
- GU Utfor/Enduro  i etterkant av saken om VM Utfor, har miljøet vært ivrige på å få til aktiviteter i 
tiden fremover. Det er ofte møter og folk er engasjerte. Ønsker utstyr til arrangement, som støtte til 
lokale og regionale ritt, og senere NC og NM. Vi må bygge fra bunnen av.  
 
- GU Trial  det har ikke vært NC eller NM. i 2020. Eirik Ulltang satser videre både nasjonalt og 
internasjonalt neste år. 
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45 I Arbeidsgruppen VM 2017 - status (KG) 

Arbeidsgruppen jobber med det vi har fått av informasjon. Vi vet hvor vi skal og har hatt 4 teams 
møter siden sist vi orienterte. Vi har behandlet mer enn det som ligger under idrettens regelverk. Vi har 
hatt med Niels Kjær, fra Rime Advokater i siste møte. Arbeidsgruppen har avklart hvordan det 
kommuniseres utad, og ved spørsmål om framdrift bes leder i utvalget kontaktes.  Gruppen ønsker å gi 
en offentlig uttalelse om framdrift og forutsetninger for arbeidet. Gruppen vil gi en rapport til styret 
før jul, men vi er nok ikke helt ferdige før i kanskje juni måned. Vil orientere om saken på Fellesmøtet i 
mars 2021. Vi kan ikke forsere arbeidet raskere enn konkursboet kan gi oss informasjon. 

 
46 I Kort info fra regionene 

 Region Sør, Terje Johnsen  vi ønsker å vite hvor NC og NM liger an i løypa, slik at vi får påbegynt 
arbeidet med regional terminliste. Vil gjerne ha datoer selv om det bare er 70-80%. 
 
Region Vest, Geir Iden  vi har meldt oss på en anleggskonferanse om offentlig veg som idrettsarena. 
Det er godt mottatt at vi deltar og viser våre behov. Vi jobber bredt med å synliggjøre oss. 

Region Innlandet, Kjell Bjertnes  er like rundt hjørnet med svar på spørsmål i regionprosessen. 

Region Midt, Tove Moan Andersen  flott at Terje tar opp det med terminliste. Vi har terminlistemøte 
8. desember og håper noe er på plass til da. Søknadsfrist til vegmyndighetene er 4 måneder før rittet  
derfor er det viktig å få tilbakemelding på de rittene som er i boks. 
 

BESLUTNINGSSAKER 
 
 

49 F PROTOKOLL/REFERAT (JOS) 
Godkjenning av Protokoll 8 av 08.10.20. 
 
VEDTAK: 
Protokollen er godkjent og signert av styret i Verified.   
Forbundsstyret bekrefter at protokollen fra forbundsstyremøtet 08.10.20 er godkjent 
 

 

50 F REGNSKAP 2020 (ETS)  
 Regnskapstall pr 30.09.2020 ble presentert, med likviditetstall og prognose. 

 
VEDTAK: 
Styret vedtar regnskapstallene for 3. kvartal pr. 30.09.2020, og tar likviditet og prognoser pr 12.11.20 til 
etterretning. 
 

51 F BUDSJETT 2021 (ETS) 
Generalsekretær la frem forslag til budsjett for 2021. 
 
VEDTAK: 
Styret tar foreløpig forslag til budsjett for 2021 til etterretning, med de innspill som kom inn. 
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52 F MASTERSUTVALGET 
 Mastersutvalget har gjort endringer i besetningen. Jørn Michalsen går ut som leder, og inn kommer 

Hugo Strand. Nytt medlem blir Marius Bækkevar. Mastersutvalget vil da bestå av leder Hugo Strand, 
medlem Camilla Helen Landsverk, medlem Geir Asbjørn Nilsen, medlem Eystein Westgaard og 
medlem Marius Bækkevar. 
 
VEDTAK: 
Styret vedtar ny leder og nytt medlem i Mastersutvalget 
 

53 F INVESTERINGER (ETS) 
Administrasjonen ønsker å investere i nødvendig arrangementsutstyr og teknisk utstyr som kan 
benyttes på ulike arenaer i flere år fremover, inntil kr. 350.000. 

 
VEDTAK: 
Styret ønsker en mer detaljert beskrivelse av hva pengene skal gå til og hvilke leverandører som har 
kommet med tilbud, samt brukervennlighet. AU får styrets godkjennelse til å gjøre et vedtak før neste 
styremøte. 

 
EVENTUELT 
 
INFORMASJONSSAKER 
 

47 1 NORMER 
GU Terreng håper normene kan oppdateres så fort som mulig, og er villige til å ta jobben som gjelder 
for sine grener. Administrasjonen og GU følger opp saken. 
 

BESLUTNINGSSAKER 
 

54 F PREMIEPENGER I NC (KS) 
Det har blitt en utfordring at klubber ikke gjør krav på sine premier innen fristene som er satt. Derfor 
ble det på arrangørseminaret på Gardermoen (i forkant av sesongen) bestemt at praksis skulle 
strammes inn. I innbydelsene til alle NC-arrangører ble det satt en frist på 14 dager på å fremsette krav. 
I den forbindelse oppstod det en case i etterkant av FARA Sykkelfestival NC i Trøndelag i 2020.  

 
VEDTAK:  
Styret mener at pengene bør utbetales til de som fremsatte krav like etter fristens utløp denne ene 
gangen selv om det var satt en frist. Leder i GU landevei følger opp med arrangørene. 
 

55 F MEDLEM GÅR UT AV GU UTFOR/ENDURO 
Knut Lønnquist går ut av grenutvalget. Han har sittet på Enduro-delen. Grenutvalget ønsker en 
fullmakt fra styret på at de kan finne nytt medlem.  

 
VEDTAK:  
Styret gir GU Utfor/Enduro fullmakt til å finne et nytt medlem. Styret gir endelig godkjenning når 
forslag til nytt medlem er på plass. 
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56 F SØKNAD OM NM TERRENG MARATON 2021 
Kvam IL Sykkel har søkt om NM Terreng Maraton i 2021 i rittet Furusjøen rundt. 

 
VEDTAK: Styret tildeler NM Terreng Maraton for 2021 til Kvam IL Sykkel. 
 

57 F SØKNAD OM NM TERRENG RUNDBANE 2021 
Brumunddal SK har søkt om NM Terreng Rundbane 2021. 

 
VEDTAK:  
Brumunddal SK tildeles NM Terreng Rundbane 2021. 
 

 

58 F UNGDOMSUTVALG 
Det er behov for en re-start av NCFs Ungdomsutvalg, da dette ikke har fungert tilfredsstillende den 
siste tiden. 
 

VEDTAK:  
Administrasjonen forbereder og sender en innstilling til sak for nytt Ungdomsutvalg til neste 
styremøte. 
 

Neste styremøte: Torsdag 10. desember 2020 
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