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REFERAT 
Møte 9 GU Landevei 2020–2022 Norges Cykleforbund  
 
Dato:  18.02.2021  
Tid:  20.00-21.00  
Sted: Teams-møte   
 

 
Deltakere:  Kjersti Størset (Forbundsstyret), Hans Falk (administrasjonens representant),  Solrun Flataas Risnes, 

Marit Sælemyr, Henning Andresen, Rune Torkildsen og Jan Oluf Jæger 
Heidi Stenbock-Haakestad (representant fra TU) 

 
Forfall: Inger Ness 
 

 
 

INFORMASJONSSAKER 
 
Informasjon fra arrangørseminar for NC og NM som ble holdt onsdag 16.02.21 

- Utdrag fra Normer og Sikkerhetsmanual ble gjennomgått, samt kalender 
- Nytt 3-delt lisenssystem 

a) Støtteapparat  
Ingen endring, dvs samme system som i 2020 
b) Servicebil.  
Endring består i at lisens ikke kan bestilles før spørsmål er besvart og bestått. 
c) «Driver» (arrangementets sjåfører i kortesjen).  
Anders Eia Linnestad jobber med å ferdigstille kurset. UCI’s kortesjeguide korrekturleses for harde 
livet nå om dagen.  
Kurset åpnes i starten av mars, vil være gratis og er obligatorisk for alle sjåfører som kjører følgende 
biler: første bil, siste bil, nøytral service, kommissærbiler og kommandobil – kort sagt alle sjåfører som 
befinner seg i området mellom første og siste bil. 
For andre aktive ritt er kurset ikke obligatorisk, men en sterk anbefaling. 

- Det vil lages en ny Coronaprotokoll i mars, som vil gjelde for arrangement i april/ mai 
- Premiepenger ble diskutert (kontant vs overføre på konto, pengepremie vs gave, frist) 

 
Eystein jobber med A-media om en avtale for liveoverføring av NC-rittene. Avtalen er ikke signert enda. 
  
NCF ønsker et tettere samarbeid med våre naboland, Danmark og Sverige. 
Det har vært ett møte med DCU, med et påfølgende møte onsdag i neste uke. 
Det planlegges et møte med SCF en av dagene 8.-10.mars 
 
Informasjon fra TU 
Det er fokus på å øke kompetansen til våre kommissærer. I den forbindelse er det en hospiteringsordning 
under NC, hvor det vil være èn kommissær som «går oppå». Det betyr at alle NC-arrangører må sette av et 
hotellrom til denne hospitanten. 
I disse dager kjøres kurs for regionale kommissærer. Totalt 9 deltakere.  
 
 



 
 

 

DISKUSJONSSAKER 

 
12D REAKSJONER PÅ TILDELING AV UL/UM 2021 

 
 Jfr videresendt e-post-utveksling mellom klubb og NCF ift tilbakemelding på at UL/UM Terreng og 

UL/UM Landevei er lagt til samme helg. 
 
 GU Landevei ga sin anbefaling til Forbundsstyret i møte 17.01.21 om å tildele arrangementet til de 3 

samarbeidsklubbene. På bakgrunn av at ingen klubber hadde sendt søknad til NCF om å få arrangere 
UL/UM innen frist, var det ingen diskusjon om tildelingen.  

 
I saksunderlaegt til Forbundsstyre 21.02.21, kommer det tydelig frem at NM Terreng Rundbane og 
UL/UM Landvei blir lagt til samme helg. 

 
 I Forbundsstyremøte datert 21.01.21 står følgende i protokollen: 
 
 73 F SØKNAD OM UM/UL LANDEVEI 2021  

 
NCF har mottatt søknad om å arrangere UM/UL landevei 2021.  

 
VEDTAK: Styret avventer beslutningen om tildeling av UM/UL landevei til neste styremøte 
4. februar 2021. Fristen for å søke er gått ut, men det kan være andre klubber som kan finne 
arrangementet interessant nå i etterkant av signeringen av Jokeravtalen. 

 
Det meldte seg ingen nye søkere til UL/ UM Landevei, selv om det ble gjort kjent at Joker skulle 
bidra med finansiering av mesterskapet. 

  
Det er ingen tvil om at det er svært beklagelig at det blir slik. Ingen ønsker en slik løsning, men som 
skrevet i e-postutveksling, er det mulig å delta på både UL/UM terreng som arrangeres i Brummundal 
på lørdag og UL/UM fellesstart på søndag i Undrumsdal. 
 
Leder i GU Landevei og leder i GU Terreng har vært i dialog om saken.  
I møtet ble det lest opp en grundig redegjørelse som var skrevet av leder i GU Terreng, som bare 
viser kompleksiteten i terminlistearbeidet, samt det grundige arbeidet som er lagt ned. 
Leder i GU Landevei og leder i GU Terreng har tatt en siste runde med de aktuelle arrangører for om 
mulig å finne ny dato. Frist for svar er satt til 21.02.21 
Kommentar: når dette referatet ferdigstilles, har begge arrangører nå bekreftet at de ikke har mulighet 
til å endre på dato for sine arrangement.  
 
Hadde GU Landevei sin anbefaling vært annerledes om vi hadde problematisert at arrangementene 
ble på samme helg, når det ikke var flere søkere på noen av arrangementene? 
Alternativet er at det ikke blir noe ritt, noe som er et dårligere alternativ enn kræsj. Det finnes ikke 
andre løsninger pr nå så lenge det ikke finnes andre arrangører. Håpet er at flere klubber melder sin 
interesse for UL/ UM ved senere anledninger, slik at man har flere valgmuligheter ved neste tildeling, 
og derved unngår et slikt utfall. 
 
En siste presisering  
Det er Forbundsstyret som fatter vedtak om tildeling av mesterskap. GU Landevei gir sin anbefaling. 

  



 
 

 

 
13D INNSPILL SOM HENNING TAR MED SEG INN I NORDIC CYCLING 
 ANG DELTAKELSE I DE RESPEKTIVE LANDS CUPER 
 

- Må presiseres at det er fokus på damer og junior 
- Kortversjon av innbydelse må skrives på engelsk. Lage en mal? 
- I de tilfeller det blir sammenfallende ritt, er det opp til utøveren selv å velge hvilket ritt han/ hun skal 

delta på 
- Det er laget en oversiktskalender over nasjonale cuper og UCI-ritt. Få inn Petit-Prix-rittene også. 

Henning sender ut kalenderen når den er oppdatert 
 

Annen info som gjelder Nordic Cycling 
-  det jobbes med å få til Nordisk mesterskap i 2022 
- Forslag fra Hampe: opprette en Nordisk cup for junior. Eksempelvis 1 av de nasjonale cupene til 

både Norge, Sverige og Danmark kan inngå i en Nordisk cup 
 
  

  
 
 


