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Innledning

Dette dokumentet beskriver visjon, mål og strategi for NCF Region Vest for perioden 20202023. Målene er i stor grad basert på forbundets målsettinger, tilpasset de regionale
utfordringene som er spesifikke for vår region. Strategien beskriver retningen for arbeidet i
regionen de kommende 3 årene, og vil forhåpentligvis også være til hjelp i klubbenes
prioriteringer.
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Forbundets målsettinger

I NCFs sykkelpolitiske dokument for 2016-2020 er visjonen til forbundet presentert:
«Sykkelglede for alle». Visjonen støttes opp av verdiene «Fellesskap, helse, ærlighet, og
trygghet». I dokumentet beskrives følgende målsettinger:
• Fortsatt vekst: Sykkelsporten må stå sammen om å tilrettelegge våre arrangementer
også for de som ønsker å prøve sykkelsporten for første gang, og da spesielt med
fokus på å øke kvinneandelen.
• Sykling i skolen: Norges Cykleforbund vil utvikle og tilby ulike løsninger som legger til
rette for at skolene kan øke sykkelaktivitetene. NCF har startet et samarbeid med
«Alle barn Sykler» i Hordaland som er et opplæringsprosjekt i skolen. Det er et mål at
dette prosjektet kan utvides til hele landet.
• Samfunnsdebatten – sykling i trafikken og i naturen: NCF vil delta aktivt i debatten
om syklisters rettigheter og posisjon i samfunnet, og søke å bidra til at vi blir lyttet til
når lovforslag og reguleringsforslag er ute til høring
I programerklæringen som setter retning for forbundets arbeid for perioden 2016-2020, er
følgende 6 punkter presentert:
1. Ekstra satsing på rekruttering av barn og ungdom
2. Doble antall jenter/kvinner i sykkelklubbene
3. Toppidretts- og prestasjonskultur i verdenstoppen
4. Jobbe for tilfredsstillende anlegg i alle regioner
5. Være en åpen og inkluderende idrett for alle
6. Videreutvikle organisasjonen og styrke regionene og klubbene
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Visjon, mål og strategi – Region Vest

Region Vest stiller seg bak visjonen for forbundet: «Sykkelglede for alle». I tillegg er det
definert regionalt hovedmål i perioden 2020-2023: «Kvalitet i alle ledd – fra rekrutt til U23».
Dette hovedmålet gjenspeiler et fokus i henhold til idrett og ungdom, men skal ikke være
ekskluderende i forhold til andre aldersgrupper. Dette vil reflekteres i strategi og tilhørende
programpunkter.
Regionens mål og strategi er i all hovedsak basert på forbundets mål og programerklæring,
men har tilpasset aktivitetene under hvert punkt til regionens spesifikke utfordringer. For
perioden 2020-2023 vil regionen prioritere følgende:

3.1

Ekstra satsing på rekruttering av barn og ungdom
•

•
•

3.2

Videreføring av prosjektet «Alle barn sykler» gjennom NCFs prosjekt «Sykkelkids».
«Alle barn sykler» har vært et viktig tiltak for å styrke sykkelopplæringen i skolen, og
har også bidratt til økt interesse og rekruttering i sykkelsporten. Dette prosjektet
videreføres nå nasjonalt i regi av NCF som prosjektet «Sykkelkids», og regionen vil
gjennom forbundet ha en egen instruktør i dette prosjektet.
Støtte opp om klubbenes initiativ med sykkelskoler for barn/unge både innenfor
landevei og terreng.
Utarbeide oversikt over klubbenes tilbud til barn og unge og sørge for at oversikten
blir distribuert til potensielle medlemmer (f eks sykkelskolene og «Sykkelkids»)

Øke antall jenter/kvinner i sykkelklubbene
•

•

•
•

3.3

Gjennomføre «Jenteprosjektet» som er et tilbud til jenter i 13/14 års klassen og til og
med junior. Målet er å skape møtearenaer for jenter i regionen på tvers av klubbene,
i tillegg til å legge til rette for god sportslig utvikling.
Støtte opp om klubbfellesskap (KF) hvor regionens klubber inngår, for å bedre
treningstilbud og muligheter til å delta i internasjonale ritt. Bergen CK har i 2019
inngått KF avtale med Asker CK, og regionen støtter opp om dette initiativet for å
bedre mulighetene for regionens kvinnelige ryttere.
Støtte opp om klubbenes arbeid for å rekruttere flere kvinner som aktive utøvere,
trenere og ledere.
Jobbe for å bedre jentenes ritt-tilbud gjennom samarbeid med forbundet (inkludert
planlegging og gjennomføring).

Toppidretts- og prestasjonskultur i verdenstoppen.
•
•
•
•

3.4

Etablere et godt treningstilbud til syklister i regionen gjennom samarbeid med
Olympiatoppen
Etablere et godt treningstilbud til U23-ryttere gjennom samarbeid med
Olympiatoppen
Arrangere banesamlinger for regionens ryttere fra 13/14 år til U23.
Etablere et trenertilbud i regi av regionen

Styrke rekruttering og deltagelse i Masters klassene
•
•
•
•
•

3.5

Etablere Masters utvalg/kontaktperson i regionen
Støtte opp om klubbenes tiltak for å øke rekrutteringen til Masters klassene
Øke andel av Masters klassenes deltagelse i ritt
Utvikle flere arrangement som passer for Masters klassene
Vurdere nivåinndeling i stedet for aldersinndeling for Masters klassene, evt etablere
turklasse for Masters.

Styrke tilbudet i andre grener enn landevei – terreng, BMX, sykkelkross, og
parasykling
•
•

Støtte opp om klubbenes initiativ med sykkelskoler for barn/unge innen
terrengsykling
Jobbe for etablering av terrengsykkelcup

•
•
•

3.6

Legge til rette for deltagelse på regionsnivå i ritt i andre grener
Styrke tilbudet av arrangement i regionen innenfor andre grener
Vurdere arrangement innenfor e-sport

Jobbe for tilfredsstillende anlegg i alle regioner
•
•

•

•
•

3.7

Aktivt påvirke sykkelpolitiske saker i regionen. Gi innspill i politiske saker, gi
høringskommentarer, og følge opp de enkelte kommunenes idrettsplaner
Jobbe for etablering av sykkelanlegg ved Flaktveit Idrettspark. Ambisjonen er å
utvikle sykkelbanen som et stedstilpasset anlegg med gode muligheter for sykkel,
kjelke, brett etc. Prosjektet tar sikte på å legge til rette for et anlegg som kan være et
viktig møtested for lokalsamfunnet, hvor alle aldersgrupper og nivåer kan være.
Prosjektet har resultert i ferdig tegnet anlegg som er klart til realisering dersom
finansieringen kommer på plass.
Jobbe videre med å utvikle velodromen ved Fana stadion. Området ved Fana Stadion
i Ytrebygda bydel er nå regulert til sykkelanlegg (velodrom). Region Vest har vært
ansvarlig for et prosjekt hvor en har sett videre på mulige løsninger for å få til et
anlegg som ivaretar både sykkelsportens og friidrettens behov. Pr nå foreligger
prosjektskisser, men finansiering av anlegget er ikke på plass. Det har også kommet
sterke innvendinger fra friidretten vedrørende bruk av arealene i nærheten av Fana
Stadion til et sykkelanlegg, da de mener dette legger begrensninger knyttet til en evt
framtidig innendørs friidrettshall i området.
Jobbe for å få tilrettelagt områder for terrengsykling (kort sikt)
Utarbeide skisse for terrenganlegg av nasjonal standard (lang sikt)

Være en åpen og inkluderende idrett for alle
•

3.8

Gjennomføre prosjekter som er rettet mot grupper i befolkningen som har spesifikke
behov for tilrettelegging. Så langt har det vært gjennomført prosjekter knyttet til
sykling og psykisk helse, og det er også under planlegging et samarbeide med Bergen
Fengsel.

Videreutvikle organisasjonen og styrke regionene og klubbene
•
•
•

Ha en offensiv, tydelig, åpen og forståelig kommunikasjon som skal bidra til å styrke
sykkelsportens omdømme og utvikling
Robustgjøre regionen ved å organisere opplæring for å tilfredsstille nye krav til vakter
ved sykkelritt
Videreutvikle organisasjonen og sørge for god og tett kontakt med klubber og
forbund.

