
Referat møte GU bane 18. nov 2020 

 

Deltakere:      Martin Feldmann  

 Tone Hatteland Lima 

Rolf Morgan Hansen 

Jørn Michaelsen 

Jan Inge Hansen 

    Geir Inge Ringen 

Eystein Westgaard 

 

Forfall:   Thomas Fossum 

 

 

Agenda: 

1. Status velodromer                   

2. Status NM                               

3. Status samling                        

4. Mulig Nordisk mesterskap     

5. Møte med regioner                

6. Økonomi 2021                       

7. Eventuelt        

 

 

Sak  Tema  Ansvarlig/ 

Oppfølging  

1  Velodromer 

Innledning ved Dag:  

Sola er i god rute. Det er mye som er tenkt på ift drift: booking, treningstider, 

akkreditering etc. NCF med GU Bane må tenke på sporten. Blant annet 

universell utforming av «green card» for alle velodromer i Norge. Litt 

forsinkelser grunnet krav til gjerder ift sikkerhet. UCI krav ift større krav enn 

gjerde enn 1,20 når gulvet er 1 etasje ned. Avklaring om overtagelse 1 des. 

Asker i full gang. Alle forhold på plass. Gravemaskiner i full gang. Er på rute 

ift tidsskjema. Sidebygget/skolebygget klart høsten 2022. Nov 2022 overtas 

velodromen. 1 jan 2023 offisiell åpning. 

Levanger godkjent i kommunestyret. Starter bygging nå. 250 meter betong 

bane. Ligger i et fantastisk område. Et anlegg til mellom 5,5 og 6 mill. Vil 

kunne fungere svært godt som et både rekruttering, trenings- og 

konkurranseanlegg. 

Et gigantisk skritt for sykkelnorge. Vår jobb er å få på plass god aktivitet. Det 

ligger mange nye muligheter.  

 GU  



2   Status NM 

God kontakt mellom lokal arrangør og Cato på sport. Oppfatningen er at vi er 

i rute. Dog tiden går fort. Det nærmer seg å presentere et program og få ut 

invitasjoner. Martin har tilbydd hjelp til Sola for å utarbeide program. Forslag 

på å bruke program fra tidligere NM som Sandefjord har gjennomført 

1 des avgjørelse på om banen åpnes 1 jan. I verste fall må det søkes UCI om 

tillatelse til å utsette et par uker.  

Kommisærer møtes over 2 helger for å friske opp kunnskap og få økt 

kompetanse inn mot NM. Det er god dialog med Folkehallene og det jobbes 

med forberedelser. 

Eystein. Tilpasse akkreditering slik at utenbys reisende får tatt dette på en 

smidig måte. 

NB. Det må også ses på et UM i 2021. 

 

 

Martin 

3  Status samling 

Thomas deltok ikke på møtet. Han har mailet en kort status. Det er tenkt en 

samling med bred deltakelse. Hovedhensikter er rekruttering og oppkjøring 

mot NM. Samlingen kan også nyttes til test av Velodromen og systemer før 

NM. Avventer bekreftelse på åpningsdato og budsjett. Deretter vil det gå ut 

invitasjoner. 

  

Thomas 

4  Eventuelt Nordisk mesterskap 

Nordisk er diskutert med sport i NCF. Det er en viss skepsis til å arrangere i 

2021. Det er behov for at en lokal arrangør tar på seg å arrangere.  

Martin presiserer at Nordisk ikke er noe større arrangement enn et NM. 

Martin tenker Nordisk høst 2021. Det er en økonomisk deling mellom 

landene. Vedtak i nordisk sykkelunion om Norge som arrangør. 
GU Bane har som ambisjon å finne en lokal arrangør og arrangere Nordisk 

høsten 2021. 

 Jan Inge opp 

mot sport. 

Martin mot evt 

lokale arangører. 

 

5 Møte med regioner og andre nøkkelpersoner ift velodromer og 

banesykling 

Som tatt opp på forrige møte i GU Bane så har vi arrangert et møte med 

regioner og andre aktører relatert til velodromer og banesykling. Flere 

hensikter, blant annet å få til en kick-off på banesykling og bruk av 

velodromer. Videre se på samarbeid mellom velodromer, skape aktivitet, 

tenkte fremover på rekruttering. Bruke regioner som katalysatorer ovenfor 

klubber for å skape aktivitet. Samkjøre kurs for å sykle på bane.  

Møtet var veldig nyttig. Det ble utvekslet status på våre velodrom prosjekt. 

Lagt frem tenker om samarbeid og aktivitet. Gode diskusjoner og 

idemyldring. 

Vi skal følge opp med et nytt møte. 

Vedlegger orientering fra Folkehallene. 

Jørn/Tone 



6 Økonomi 2021 

NCFs budsjett for 2021 legges opp som for et normalår. I det ligger også at 

NCF er forberedt på at det vil komme endringer pga corona også i 2021. Det 

er gitt budsjettinnspill på aktiviteter og arrangement innenfor bane. Sportslig 

satsning er også ivaretatt. Slik det ser ut pr nå er utkastet til budsjett godt nok 

for banesykling. Det forventes at budsjettet vedtas på NCF styremøte 10 des.  

Jan Inge 

7 Eventuelt 

Martin:  

Lover og regler aldersbestemt banesykling. Det er sendt ut utkast fra May 

Britt. Er dette godkjent? Sjekke med TU. Marit har noe historikk og ser på 

dette.  

Oppdatering fra Marit: 

Følgende vedtak ble gjort i styremøtet 8. mars 2019;  

• sak 78F Utstyrsreglement for aldersbestemte klasser  

• sak 79F Aldersreglement NM bane junior 

Vedlegger også saksdokumentene. 

Jan Inge: Forslag om å gjennomføre et Webinar/nettmøte med klubber og 

sykkelnorge for å informere om banesykling og velodromer. 

Fokus på Rekruttering barn og unge. Benytte støttespillere som Harald 

Bundli. Dette er også spilt i til NCF sin rekrutteringsplan. 

 

 

 


