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SAKSLISTE  

SAK* REF. SAKNAVN Kommentar 

  Faste saker Ingen sakspapirer 

    Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent 

    Godkjenning av forrige møtes protokoll Godkjent 

60-20 54-20 Regnskap og økonomi Orienteringssak 

61-20  Gjennomgang av NCF dokumentet, regionenes oppgaver  Orienteringssak 

62-20 56-20 Landeveiscup 2020 Beslutningssak 

63-20 57-20 Rekruttering av Kommisærer i Region Øst Orienteringssak 

64-20  Morgendagens Helter samling Orienteringssak 

65-20  Anskaffelse av Idrettskontor (Microsoft) Beslutningssak 

66-20 59-20 Eventuelt  

 

 
 

Saks nr. Beskrivelse 

60-20 Lite nytt, noe utestående på kontingent, seks klubber fra i fjor og ti fra i år. Purret en 
gang. Ingen store endringer,  har fått de fleste inntektene vi skal ha, noen få utgifter 
kan komme  
Vedtak: 
Til orientering 

61-20 Eystein Stokstad orienterte. B&U rekruttering særlig viktig for NCF. Viktig å bruke 
erfaringene fra klubber som er gode på rekruttering, NCF trenger en kontaktperson i 
regionene og ser for seg et utvidet samarbeid.  Stort potensiale for å bli bedre. 
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Regionen bør ta et større ansvar gjennom regionslag. Finnes det ressurser til sportslig 
utvikling i Region Øst?  Viktig å inspirere de andre regionene også. 

 
Jan: Har erfart at SFO fungerer godt som rekrutteringsbase. Viktig å samle miljøet 
tidlig, 12-13 årsalderen en viktig periode, ved 18 års alder er det for sent. 
 
Tone: Trenerhjelp viktig. Særlig for de som har vært på NTG etc, hva kommer de hjem 
til? Samle ryttere, ikke splitte opp er viktig.  
 
Stig: Hva med CX? Eystein: Start gjerne med CX også, men ta det steg for steg. Stig: Petit 
Prix (PP) cuper viktige, neste  steg opp fra lavterskel tilbud som Landeveiscupen og Kalas 
cup. Tone: Er det plass til flere terrengritt på terminlisten?    

 
Tone: Finnes det et system for lett deling av filer og informasjon, både innad i styret, og 
til andre regioner? Teams løsninger  finnes. 
 
Tone: Angående forslaget om regions årsmøte med og uten valg. Bør også ha et møte 
med klubbene uten valg der sykkelsaker kan diskuteres i ro. Stig: Regionen kan invitere 
klubber til Teams møter. 

 
Jan: Hva skjer med landslag fremover? Eystein: Det jobbes med dette. Bredere løsninger 
hvor gode holdninger kan overføres nedover i systemet. Tone: Terrenggrenen er også 
enig i at et bredere landslag er gunstig, la flere få prøve seg. 

 
Samir: Geografi: Forslag om sammenslåing av Oslo og Viken, blir det et geografisk for 
stort området som blir vanskelig å ha felles aktivitet i (landeveiscup f.eks.)? Eystein: NCF 
vil ikke tvinge igjennom noen sammenslåing. Det må være ønsket. Stig: Vi kontakter 
TeVeBu.  Samir: Noen tidsplan for gjennomføring? Eystein: stor usikkerhet om dette. 
Det er viktig å  bruke tid på prosessen. Regionene bør også utfordre NCF på oppgaver 
NCF bør gjøre overfor regionene.  
 
Vedtak: 
Til orientering 

62-20 Samir: seks ritt i år. Bruk av Holmenkollen anlegget meget positivt. 50 delt. største 
rittet i år. Finale med kollisjon med  NM var uheldig. Viktig å få klarert terminlisten 
tidlig.  Tone: NC datoforlag finnes, men det er mange usikkerheter, bl.a.  internasjonal 
kalender. Pål: Hvilke ritt skal ha prioritet? Stig: Flere bør delta på terminlistemøtene.  
Landeveiscupen + PP- ritt på landevei, Kalas cup + NC, BMX: Regioncup + NC. Kan vi få 
sponsor for alt dette? 
Samir: Vi har en hovedsponsor og en tilleggssponsor forlandeveiscupen, begge i 
byggebransjen. Mål å få sponsorinntekter som dekker alle utgiftene. Stig: Regionen 
innkaller til et eget arbeidsmøte om Landeveiscup sponsorer. Det avholdes også et 
eget møte med potensielle arrangører via Teams. Torunn: Landeveiscupen er viktig for 
oss, derfor er terminlisten og møte der den fastsettes også viktig.  
 
Vedtak: 
Samir kaller inn alle klubbene til terminlistemøtet, bruker NCFs lister. Torunn og Stig 
stiller i tillegg til Samir, andre i styret inviteres også. 
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63-20 Asgeir redegjorde. Eget oppsett var sendt ut. Vi har 16 kommissærer. Behov for å fylle 
på. Det blir regional kommissærkurs i år, men ikke nasjonal kommissærkurs. Vi har en 
kandidat til nasjonalt nivå. Tone: Klubber som ikke arrangerer ritt bør kunne støtte 
aktiviteten i regionen ved å ha kommissærer. 
 
Vedtak: 
Det lages et innslag om kommissærutdanningen på terminlistemøtet 

64-20 Stig:/Samir: Et forslag er en banesamling, på Sola.  November vanskelig, desember 
mulig, Eystein: viktig med Kovid-19 hensyn, hør med Equinor hva de synes om tiltaket.  
 
Vedtak: 
Samir jobber videre med forslaget sammen med Equinor 

65-20 Anskaffelse av Microsoft Idrettskontor 
 
Vedtak: 
Jan og Stig tar en dialog med Eystein om dette. 

60-20 1. Pål: 17.-18+24.10 er det berammet Regioncup i BMX.  25.10 Regionmesterskap. Kan 
regionen dekke utgifter til dette, 20 000 kr? Stig: Det er allerede budsjettert med slik 
støtte.  Regionen betaler kommissærene og tidtaking på RM. 

 
Vedtak: Til orientering 

 

2. Jan og Tone: Terrengsamling, selv en lokal samling går ikke i nåværende situasjon. 
Heidi: Dagtidsamlinger i nærmiljøet en mulighet.  

 

Vedtak: Lage opplegg/maler som kan brukes senere, tas opp på neste møte, 
 

3. Samir: RM Landevei ble ikke noe av.  
 

Vedtak: RM LV settes opp som eget punkt på neste møte. 
 

4. Jan: Startrekkefølge for M15-16 sammen med Master klasser i terrengritt er uheldig, 
har kontaktet Grenutvalget om dette.   
 
Vedtak: Vi tar dette opp på neste møte. 

 
 
Møte hevet 20:10 
 
AM 
referent 
 


