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Referat 

Møte 7/2020-2022 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18-21 20. januar 2021 

Tilstede GU Terreng: Ole Kristian Rudland, Ingrid Bøe Jacobsen, Jakob Høvik, Lena Øverbye, Kent 
Siggerud og Haakon Faanes  

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter, Truls Ørneberg og Cato Karbøl (sak 2 og 3) 

Forfall:  Erik Sæter 

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. Norges Cup Terreng Maraton 2021 
NC 1-3 er klar. For ritt i august er det sammenfallende datoer og fremdeles noe uklart om evt endringer av 
datoer for potensielle arrangører. Cato håper på løsning i løpet av januar. 
 

3. Arrangørseminar 2021 
Arrangeres som nettmøter i løpet av uke 7. Separate dager for ulike grener. For NC/NM Maraton foreslås 
det å gjennomføre et åpent seminar for alle Maraton og Turrittarrangører. Cato sender ut info og invitasjon. 
GU Terreng står for innhold på seminar for Terreng Rundbane. Haakon sender ut forslag til program og 
presentasjoner til GU. 

 

4. Økonomi og markedsarbeid 
Flyttes til neste møte, da Eystein (Gen.Sekr) ikke hadde anledning til å delta på dette møtet. 

 

5. Fremtidsbilde Terrengsykling – Tiltak 2021 
Med bakgrunn i Fremtidsbildet foreslås det konkrete tiltakt for 2021 som GU følger opp gjennom året. 
Dersom flere tiltak skulle bli aktuelle føres disse inn i oversikten og følges opp på møtene. 
 

6. Kjøreplan NC/NM XCO 
Kjøreplanen har blitt utviklet basert på tilbakemeldinger og erfaringer gjennom mange år. Forslag nå på å 
flytte frem eliteklassene til tidligere i arrangementene mtp bl.a  publikum og bedret kiosk-salg. Dette vil 
igjen kunne bety andre ulemper som tidligere har vært veiet som viktigere. GU vurdere om det bør gjøres et 
forsøk under NM/UM for å prøve planen. Tas opp på arr.seminaret i februar. 
 

7. Anleggsveileder 
Flyttes til neste møte, da Erik ikke hadde anledning til å delta denne gangen. Kent har kommet med et godt 
innspill ift Opplysningskontoret for Terrengsykling (OFT) som har jobbet med temaetr i sin kontekst.  

 



 
 

8. Sanksjonsreglement 
UCI har utarbeidet et eget sanksjonsreglement gjeldende for UCI-ritt. Dette jobber NCF/Adm med for å 
overføre til norske ritt som ikke er UCI-ritt og for klasser som ikke har UCI-status. Det er behov for 
utdyping/klargjøring av noen punkter og prinsipper. Er det mulig å diffrensiere på nasjonale kontra 
regionale og lokale ritt etc. UCI-reglene bør ikke gjentas i det nasjonale tillegget med tanke krav til 
oppdateringer. Haakon følger opp mot NCF/adm. 

 

9. Eventuelt 
Jan-Oddvar Sørnes har lansert en idé om sykkeltrasseer i terrenget fra nord til sør i Norge, under 
overskriften «Norge på langs». GU Terreng støtter opp om ideen og tror dette kan bidra til økt aktivtet. 
Ingrid melder seg (som GU’s representant) til et eventuelt «interims-styre» for å ta tak i idéen. 
 

10. Neste møte(r) 
Neste møte arrangeres onsdag 10. mars. Dersom situasjonen tillater det, er det ønskelig med et fysisk møte 
på Gardermoen. Følges opp nærmere ift begrensninger grunnet pandemien. 

 


