PROTOKOLL
Styremøte 8 – 2020 NCF Region Vest
Dato: 5.10.2020
Tid: 20:00 – 22:00
Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion / Teams
Tilstede: Geir Iden, Are Iversen, Brit Dyngeland, Remi Sortland, Rune Torkildsen,
Toril Røe Utvik
Tamas Lengyel (sak 1) og Eystein Stokstad, NCF (sak 1-2)
Forfall: Anders N. Soleim, Karina F. Birkenes Kopi: Kåre Stokke

Sak
1 Framtidig satsing for Region Vest – innspill fra
Tamas Lengyel
 Skolesituasjon VGS: Signaler om kostnadskutt
fra Fylkeskommunen medfører risiko for
reduksjon i budsjett knyttet til toppidrettslinje
ved Tertnes vgs. Avklares i desember. Metis
opprettholder sitt tilbud, men er begrenset i
forhold til antall timer for sykkel (treningstid).
NTG har fått godkjenning for oppstart av vgstilbud med 11 idretter (ikke sykkel) i Bergen.
Viktig å avklare muligheter for sykkel inkludert i
tilbudet ved NTG i Bergen.
 Mange elever som på grunn av usikkerhet rundt
skolesituasjonen nå planlegger flytting til NTG
på Østlandet.
 Viktige kriterier for regionens posisjon i forhold
til skoletilbud:
o Ønske om å samle sykkelgruppen som
en gruppe (ca 15 pers)
o Viktig å gi et tilbud i regionen som gjør at
talentene slipper å flytte
o Viktig at tilbudet som gis fra skolen(e)
avlaster klubbene i forhold til
trenerkapasitet
o Tilbudet gjennom skolen(e) bør totalt
sett bli et bedre tilbud enn det klubbene
kan gi enkeltvis.

Aksjoner

Ansv.

Dialog med NTG
for å kartlegge
muligheter for
sykkel i Bergen

Geir

Dialog med OLT for Geir
å avklare hva som
skjer med Tertnestilbudet

2 Informasjon fra forbundet - Eystein
 Forbundet jobber med å standardisere arbeidet
i regionene, og har utarbeidet et forslag til hvilke
oppgaver som skal tillegges regionene. Dette er
sendt ut som eget dokument, og forbundet
ønsker kommentarer fra Region Vest.
 Et viktig satsingsområde framover er
rekruttering. Forbundet ønsker derfor at det
utpekes en rekrutteringsansvarlig i regionen

Utarbeidet
kommentarer til
forbundets forslag

Toril

Utpeke
rekrutteringsansvar
lig i Drift Vest

Geir

2 Godkjenning agenda/møtereferat
Agenda og møtereferat godkjent

Toril

2 Statusrapport utvalg/ansvarsområder
 Sportslig utvalg:
o

Regionsamling var planlagt til første helg i
november i Strandebarm. Styret beslutter å
gå videre med alternativ løsning i Bergen
uten overnatting pga Covid-situasjonen.
Eystein Stokstad bekrefter at alternativ
løsning kan oppfylle kriteriene for støtte fra
Morgendagens Helter.

o

Forslag fra Fana IL Sykkel om å etablere et
treningstilbud gjennom vinteren i regi av
regionen for utøvere i alderen 14-16 år.
Forslaget innebærer fellestreninger
lørdag/søndag en helg i måneden
(rulle/basis lørdag og sykkel ute søndag).
Treningsopplegg vil bli koordinert med
klubbtrenere. Som betaling til trener (Sverre
Vik) er det anslått en sum på 3000.-/helg.
Ingen leie for bruk av Fana Arena.
Opplegget foreslås gjennomført oktober til
mars.

o

Regionstyret er positiv til forslag fra Fana
om etablering av fellestreninger i regi av
regionen. Dette tilbudet må imidlertid sees i
sammenheng med allerede igangsatt
opplegg for jentesatsing i regionen, slik at
dette ikke blir konkurrerende aktiviteter. I
tillegg er det ønskelig at kriterier for støtte til
regionsamling blir oppfylt gjennom deler av
dette opplegget (f eks samlingene før jul?).
Styret ber derfor SU v/Are om å samkjøre
Jenteprosjektet og forslaget til Fana til et
enhetlig og godt koordinert opplegg for
regionens utøvere. En bør også vurdere
aldersgruppene som inkluderes i tilbudet ut
fra kriteriene for støtte fra Morgendagens
Helter.

Styret ber SU v/Are
gå i dialog med
Fana og
jenteprosjektet og
sette opp forslag til
samkjørte datoer
for disse
aktivitetene i regi
av regionen. SU får
deretter mandat fra
styret til å starte
opp aktivitetene så
snart som mulig.

Are



Utvalg jentesatsing
o Jenteprosjektet: Påmeldingsfrist satt til 15.
oktober
o Helger som er satt opp fram til jul: 31.okt 1.nov, 21-22. nov, og 19-20. des.



Anleggsutvalg
o Utkast til underlag utarbeidet til møtet med
kommunen. Sykkelbane Flaktveit, tomt for
velodrom, treningsområder for sykkelskoler/
terrengsykling, samt felles treningsområde med
rulleski er inkludert. Behov for mer oppdaterte
kostnadsestimat for sykkelbane Flaktveit.
Undersøker muligheten for å få kommunale
prosjekteringsmidler til dette.







Terminliste/teknisk
o Behov for å etablere en komite for
planlegging av ritt og ritthelger. Remi og
Rune får mandat fra styret til å foreslå
komitemedlemmer og igangsette arbeidet
Materialforvalter/sosialt
o Fortsette å se etter ny rittvogn
o Bør søke om midler til ny vogn fra
Idrettsrådet (evt andre) dersom forsikring
ikke dekker utgiftene
o Trenger container til regionens utstyr. Mulig
å lagre utstyret på Bergen CK sitt lager?
Økonomi
o Ingen oppdatering

3 Nyhetsoppdatering/Sportslig
Ingen oppdatering
4 Eventuelt:
Ingen saker
Neste møte: 2. november 2020 kl 20:00-22:00 på
Idrettens Hus.
Møtedatoer for høsten 2020:
2. november, 7. desember

Sjekk mulighet for
kommunale
prosjektmidler for
oppdaterte
kostnadsberegninger

Geir

Etablere rittkomite

Remi/
Rune

Se etter tilhenger
som er til salgs

Brit/
Rune

Geir/Toril sjekker

Geir/
Toril

