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Referat 

Møte 6/2020-2022 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18-21 8. desember 2020 

Tilstede GU Terreng: Ingrid Bøe Jacobsen, Erik Sæter, Lena Øverbye, Kent Siggerud og Haakon Faanes  

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter  

Forfall:  Jakob Høvik og Ole Kristian Rudland 

Referent:   Haakon Faanes  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Innledning og godkjenning av dagsorden 
Referat fra forrige møte ble godkjent på e-postrunde rett etter møtet. 
Innkalling sendt ut pr e-post. Godkjent.  
 

2. Fremtidsbilde Terrengsykling 
Dokumentet ble oppdatert med ny «nå-situasjon» pr 2020. Grunnet at 2020 ble et helt spesielt år grunnet 
pamdemien, er noen beskrivelser gjeldene fra 2019. De langsiktige målsettningene er opprettholdt. Ulike 
titltak innenfor hvert av temaene ble diskutert. Dokumentet sendes ut til GU i forkant av neste møte.  
Frafall av utøvere og rekrutterng er et viktig tema. Spesilet legges det vekt på oppfølging av tilbud til «de 
nest beste» og også åpne samlinger for gruppen fra 15-23 år.Tilgang på kvalifiserte trenere er viktig. 
Viktig med forutsigbarhet i planer for landslag over tid. Dette bidrar til grunnlag for målsettninger og planer 
for utøvere. 
For utviklig av utøvere er det viktig med et rittilbud i Norge fra lokale ritt, Rankingritt til NC/UCI-ritt og NM. 
For å få et enda bedre grunnlag for å vurdere omfanget av tilbudet og oppfordre klubber til å arrangere ritt 
ønsker GU å sende ut en spørreundersøkelse. 
For flere av temaene er økonomi er begrensende faktor. Hvordan kan GU i større grad bidra til bedring av 
de økonomiske forutsetningene? Det er ønskelig med en dialog om dette med GenSekr. Kan GU hente ideer 
og inspirasjon fra andre? 

 

3. Planer for GU’s arbeid i 2021 
Titlak for 2021 som er besluttet blir tilført i egen oversikt i dokumentet «Fremtidsbilde». Haakon 
oppdaterer i januar og sender ut til GU i forkant av neste møte. 

 

4. Eventuelt 
Søknad for NM XCE motatt. GU anbefaler søknaden. 
NC Maraton er ikke helt klar grunnet sammenfallende datoer for noen av søknadene. Cato jobber videre 
med oppsettet. 
 

5. Neste møte(r) 
Neste møte arrangeres torsdag 21. jan. Dersom situasjonen tillater det, er det ønskelig med et fysisk møte 
på Gardermoen. Haakon sjekker med Gens.Sekr om han kan stille mtp diskusjoner om økonomi og evt 
bidrag fra GU. 
 


