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Referat Teams-møte 09.03.2021 

 

Deltagere: Helge Gunnar Garnes Nesse, Thomas Müller Karlsen, Dag Kristoffer «Kitto» Borgenhov, Ken Meland og  

Tonje Ailin Solheim. Cato Karbøl, arrangementsansvarlig NCF med den første halvtimen. Mette Thomson, for ekstra 

støtte rundt regelverk. 

 

Sak 1- Pumptrack 

Kato startet med å dele sine tanker. 

Kitto fortalte om sin kontakt med Hallingdal for et evt. samarbeid. Hallingdal ønsker å vite hva vi kan bidra med. 

Potensialet for Pumptrack i Norge er stort, vi bør få til et samarbeid. 

 

Ken informerte om hvordan Pumptrack startet opp. 

NCF sitter med muligheten til å være med på å få arrangert den aller første Norgescupen og NM i Pumptrack,  

det er noe som kan være interessant for de som arrangerer Pumptrack-konkurranser.  

Et uoffisielt NM er noe de kan arrangere helt på egenhånd. Det skal planlegges et møte med Pumptrack-arrangørene. 

Det er både reklame og sponsor-attraktivt for et NM-arrangement i Pumptrack, og vi er positive til et samarbeid. 

Cato holder i videre prosjekt/dialog mht. Pumptrack-miljøet. 

Kato kaller inn til et møte med Kitto og Ken for planlegging. 

 

Sak 2 - Norm for NC og NM 2021 

Gjennomgang av foreløpig utkast til NC Norm; GU sammen med Mette. 

Det må bestemmes/undersøkes hva som skal gjøres med stipend fra NCF i Norgescup. 

 

Norm-NM: U23 blir lagt under uoffisielt mesterskap i år og må meldes inn som ny klasse til tinget for å få det som en 

mesterskapsklasse i NM for 2022. 

Startkontingent til NC og NM settes til: 130. 175 og 300kr for 2021 

Klubbkonkurranse videreføres for 2021. 

Ken luftet ideen om å kjøre klubb-stafett på NM. Moss har god erfaring med gjennomføring av stafett fast hvert år, og 

det er et forslag å få gjennomført dette mellom løp og premieutdelingen ved NM Moss. Mette ordner pokal. 

 

Sak 3 - Arrangørmøte 2021 

Punkter som bør gås gjennom på dette møtet som skal arrangeres digitalt. 

- Smittevern og løpserfaring gjennom 2020. 

- Fleksibilitet og ikke være harde på på tidsskjema. 

- Oppfordre arrangører til å få tilbake litt av det sosiale. 

- Planlegge som ikke-Corona, men ta med smittevernregler som til enhver tid er gjeldende. 

 

Neste GU-møte i forkant av arrangør-seminar. 
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