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Norges Cykleforbund 

Region Innlandet 

 

Møtereferat 
 
Styremøte i NCF Region Innlandet, onsdag 30. september 2020 
 

Til stede: David Tofthagen, Anne Moldestad, Hanne Berg Eriksen (Teams), Sivert 
Augustin Jakobsen, Gjermund Brennsæter og Kjell Bjertnes. 
Eystein Stokstad (Teams) 

 

Ikke til stede: Kjetil Haaland, Dag Schartum-Hansen 
 

Sted: Scandic Elgstua, Elverum 

 

Møtet hadde først og fremst til oppgave å diskutere innspill fra Generalsekretær om 
Regionenes framtid. Notat fra Eystein Stokstad vedlegges dette referatet. 
 

Sak 12/2020: Regionens framtid 
 
Vi startet med en orientering/presisering fra Eystein Stokstad om at det var ønskelig med 
bedre tilnærming mellom forbundskontoret og regionen, m.a.o. en bedre dialog.  
 
Han orienterte videre om punktene i notatet i denne rekkefølge: 
 
Rekruttering. 
NCF ønsker at vi setter fokus på rekruttering, spesielt barn og unge. 
Regionen bør kartlegge hvilke klubber som er potensielle rekrutteringsklubber. 

• Hvordan orienterer vi regionens klubber om hvilke midler/opplegg som er tilgjengelig. 
 
Invitere klubbledere til regionmøter, gjerne over f.eks. Teams, slik at de kan få et inntrykk 
over hva regionen jobber med. 
 
 
David/Hanne lager en oversikt over alle klubber i regionen, med oppdatert kontaktinfo til 
klubbene. 
 
Vi ønsker oss en oversikt over trenere i regionen: kan ideen være 

• Trenerbank, hvor få innspill/informasjon om trening. 
 
Dialog med klubbene. 
 
Ny nettside for NCF i slutten av oktober. 
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Klubbenes nettsider er for dårlig. Kan NCF tilby hjelp slik at disse fora blir mer nyttige som 
informasjonskanal. 
 
Sportslig ansvar. 
 
Hva med regionslag i ulike grener? 
 
Med satsing på regionlag og ressurser ut til utøvere, tenker Innlandet at man bør spesielt 
tenke på utøvere fra 15-16 og til og med U23, dette fordi man fra 16 år går over til 
videregående skole, og man mister mange utøvere med hensyn til skolevalg. Skal det være 
slik at man må gå på Idrettslinje på vgs for å kunne være med videre i sykkel? Vi tenker at da 
mister vi mange, og det blir svært selektert til landslag i kommende klasser. 
 
Det er svært viktig at det blir et tilbud også for de som ikke går på NTG og Wang, da det er 
overvekt av unge i dag som søker yrkesfag (2020: 51,4 %). 
 
15 – 16 er en kritisk alder, så her kan regionslag være en gulrot for videre satsing, dette for å 
unngå at Landslagene er for smale, og rekrutterer fra et for smalt miljø. 
 
Regionsamlinger har ikke vært mulig så langt i år. MDH (Morgendagens helter). Hanne 
følger opp her via Sondre (Forbundskontoret) 
 
Rekrutteringsansvarlig i forbundet er Eystein, May Jorun og Thomas. 
 
Anleggsansvarlig:  

• Oppgave med å registrere alle anlegg i regionen. Sende info til klubbene og be om 
tilbakemeldinger. Informere om hvilke stimuleringsmidler som finnes, og hvordan 
søke om tilskudd. Nærmiljø-anlegg, konkurranse-anlegg. 

 
Trenerressurser i klubbene: 

• Et svært viktig redskap er «Sykkeløkta» som kan gi inspirasjon til foreldre, som har 
påtatt seg trenerrolle i klubben. Mange av disse har ikke erfaring fra sykling fra før, og 
da blir «sykkeløkta» et fint hjelpemiddel med til ideer til trening. 

 

• Reise rundt med treningsinformasjon, starte med enkle ferdigheter som gir 
mestringsopplevelser. 

 
Trafikksikkerhet: 

• David orienterte om arbeidet som Trygg Trafikk når det gjelder trafikksikkerhet og 
sykkeltrening på veg. Utfordringer til såvel syklister som bilister. Forslag om skilting 
av spesielle vegstrekninger med informasjon om når det er trening her. 

 
Terminliste i regionen: 

• Det er viktig at vi har ansvarlig person for terminliste oppsett i samarbeid med 
forbundskontoret. 

 
Dommerutdanning: 
Viktig å få oversikt over regionens dommere og ikke minst utdanning av nye dommere. 
 
Bruk av ordet Regionsting må erstattes med Regionens årsmøte.  
Vi mener at ordet «ting» med hensyn til årsmøte, bare skal brukes om det øverste nasjonale 
årsmøtet. Dette for å markere viktigheten nasjonalt. 
 
Det bør/må unngås å bruke ord og uttrykk som fremmedgjør hva vi driver med på lokalt nivå 
og i Norge. 
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Draktforslag presentert: 
Vi synes draktene for regionlag ser bra ut, men ville satt nasjonale striper (røde,hvite, blå) 
også på overdel,-da på motsatt erm i forhold til benstriper. Dette for å være synlig fra begge 
sider, i forhold til foto av utøver i aksjon. 
 
 
Vedtak: 
Region Innlandet støtter NCF i sin visjon om å ta rekruttering av ryttere i Norge på en annen 
måte. Vi synes det er flott at man ser at landslagsrekrutteringen er for smal og at man 
utelater mange ryttere ved å ikke ta tak i dem på kritisk alder, definert i regionen som 15-16 
år. Vi kan støtte NCF med informasjon fra regionen når det gjelder potensielle 
rekrutteringsklubber, ryttere som er aktuelle i regionen (via regionsamlinger), aktuell 
terminliste, og oversikt over dommere og være med på å utdanne disse. 
 
 
  
Sak 13/2020: Innspill fra Dag om å avgi en støtteerklæring til styrevedtaket i NCF styret 
vedrørende nedsettelse av granskningsutvalg vedrørende forholdene rundt Bergen 
2017 AS. 
 
Møtet så ingen grunn til å fatte noe vedtak i denne saken. At det endelig ble nedsatt et utvalg 
er greit, men det gjenstår å se om dette bringer fakta på bordet. Medlemmer av regionstyret, 
som har lang fartstid innen sykkelsporten møter jevnlig spørsmål som: Når har dere tenk å 
rydde opp og ikke bare sette strek bak hælen og se framover. 
 
 
Referent: Kjell Bjertnes 

Vedlegg: Notat fra Eystein Stokstad, Generalsekretær (Daglig leder) 


