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REFERAT 
Møte 6 GU Landevei 2020–2022 Norges Cykleforbund  
 
Dato:  29.11.2020  
Tid:  20-20.45  
Sted: Teams-møte   
 

 
Deltakere:  Kjersti Størset (Forbundsstyret), Solrun Flatås Risnes og Henning Andresen 
 
Forfall: Hans Falk (administrasjonens representant), Jan Oluf Jæger, Rune Torkildsen, Marit Sælemyr og Inger 

Ness 
 

 
 

INFORMASJONSSAKER 
 
UTSTYRSREGLEMENT ALDERSBESTEMTE KLASSER 
Info er gitt her 

- I Forbundsstyremøte hvor regionslederne deltok 
- På sykling.no som nyhetssak 
- På sykling.no under fanen Landevei, Grenutvalg landevei,  «Info fra Grenutvalg» 

 
PREMIEPENGER 

- Lovutvalget har kommet med sin konklusjon som er sendet dere på e-post. I tillegg er det lagt ut info 
om dette under fanen Landevei, Grenutvalg landevei,  «Info fra Grenutvalg» 
Saken var i tillegg oppe til diskusjon i Forbundsstyremøte datert 19.11.2020 
 

BUDSJETT 
- I forslag til budsjett for 2021 lå det kr 5 000 inne. Etter innspill fra GU Landevei, er dette nå økt til kr 

10 000 
 

PROSJEKTGRUPPA’S ARBEID 
- Nå på torsdag (26.11.2020) hadde prosjektgruppa møte. Det ble jobbet med en revidering av «Norm 

for Norgescup Landevei» 
Det gamle dokumentet ligger her : https://www.sykling.no/article/lover-og-regler 
Anders Linnestad og Cato Karbøl skal gjøre ferdig dokumentet mtp layout. Når dette er ferdig, trolig 
den kommende uka, sender Kjersti over forslaget, slik at GU Landevei kan se på det og gjøre evt 
endringer.  
«Norm for Norgesmesterskap Landevei» revideres også, og vil på samme måte sendes til dere i GU 
Landevei. 

 
 

 
 
  

https://www.sykling.no/article/lover-og-regler


 
 

 

DISKUSJONSSAKER 
 
9D SØKNAD FRA IF FRØY 

«Søknad om å arrangere uoffisielt NM i sprint landevei»  
 
 Innspill som leder i GU Landevei tar med inn i Forbundsstyremøte 

Til info: det kom innspill på e-post (fra medlemmer som ikke hadde anledning til å delta ), i tillegg til 
innspill som kom i møte 
 

- Krav til minimum 6 meters bredde?  
- Inn i NM-uka? Ulike arrangører. Store krav til løyper. En arrangør i hver region mtp løyper 
- Rytternes sikkerhet 
- Hvor mye skal vi utvide sykkelsporten? Hører sprint hjemme i sykkelsporten? 
- Dommere? 
- Spennede å tenke nytt 
- Vil dette fungere bedre for aldersbestemte klasser (opp til 16 år)? 
- Positivt for rekruttering! Foreldre i umiddelbar nærhet 
- Trafikksikkert 
- Er dette noe vi vil ha for jr og sen? 
- Sport må komme med innspill 
- Må det være en NM-disiplin?  
- Gjøre flere erfaringer, i flere regioner 
- Har vi regelverk for å arrangere slike ritt (TU)? Regelverk må være på plass. Ikke NM uten regelverk 

 
Innspill som kom på e-post: 
 

Har ikke flere innspill til saken enn punktene som er listet opp. 
To ting jeg vil legge vekt på. 
Uten ett reglement blir det vanskelig å dra det inn i ett NM. 
Man bør ha en bredere erfaring før man arrangerer det som ett uoffisiellt NM. 

 

1. Spennende og bra med nytenking og utvikling av sporten. 
2. Hva med sikkerheten i fht at banen er smal? Vet ikke om det er samme mål på alle sånne baner...? 
3. Bør man ikke teste ut konseptet i andre sammenhenger før det arrangeres som et uoffisielt NM? 

 
 

EVENTUELT 
 
Dato for neste møte onsdag 16.desember kl 20 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


