GU Enduro
18.01.2021 kl. 20:00-22:00 i dag.
Digitalt – TEAMs
Til stede: Alice Grindheim, Martin Rødahl, Cato Karbøl, Tone Midtsveen, Bjørn Birkeland, Gunnar
Elvsveen.
Ref: Thomas
Når kommer sesongen i gang etter oppmykning etter C-19?
•
•
•
•
•

Det antydes en myk start fra mai.
Potensielle arrangører gjennomgås.
Molde er eneste søker for 2021.
Nesbyen og Telemark har tidligere vært tidlig på året.
15 mai, Telemark Enduro bruker å være åpningen.

Hvordan skal arrangørene informeres best mulig om tiltakene som er iverksatt.
•

Samle adresseliste, bruke den for å kartlegge interesse og informere om hva NCF jobber med
for å støtte arrangørene.

Når kan utstyrspakke presenteres
•

Truls skal presentere dette for Eystein onsdag denne uken 20.01.

Tidtaker system
•

•

Forskjellig system er ingen hinder så lenge dette summeres inn i samme ranking.
o 6 etapper med start og måltid.
▪ Få en konkret enhetspris pr. arrangement fra forskjellige tidtakeraktører.
• Cato
Drammen skisenter ønsker ikke leie ut sitt utstyr i 2021.

Nivå, bør det være Norges Cup 2021?
•
•
•
•

Her er det flere muligheter, NC gjør det mer enhetlig og enklere å følge opp på en lik linje.
Allerede eksisterende arrangementer vil fort treffe nivået om en gir de status/tillitt.
Rankingritt er en løsning.
Arrangørkurs kan kjøres parallelt.

Potensielle arrangører.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nesbyen, Knut (Cato har kontakt)
Bodø, Gaute (Bjørn har kontakten)
Drammen
Trysil bør ha et arrangement.
Hafjell
Telemark
Molde (har alt søkt)
Ringerike
Oppdal
Traktor (søndre land, dokka)
Harstad (klubb)
Hemsedal

13. Veko (går for utfor 21 og 22), ha de med i informasjonsloopen.
Sendes ut på e-post til alle deltakere i GU, så kan alle bidra med første steg med å melde inn de
kontaktpunktene de kjenner til rett ut av hodet.
Lavterskelmal, hvordan og hvem skal utvikle.
•

Deler malen fra utfor (ble delt i kveld 18. januar), Martin er ute med skade og kan bruke litt
tid på utkast med tilpassing for enduro.

Gunnar Elvsveen blir med fra kl. 21.
•
•

Kommissær siden 1981
Fagansvarlig for terreng

Fra sist.
•

Cato ser på norm, rittmanual og invitasjon
o Siste gjeldende info på rittdagen gis på lagledermøte.

Neste møte 8. februar

