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PROTOKOLL 

Styremøte 13 2020  2022 Norges Cykleforbund 
Dato: 04.02.2021 
Tid:  17.00-21.30 
Sted: Teams-møte 
 

Styret:  Jan-Oddvar Sørnes, Dag Schartum-Hansen, Kjersti Størset, Tone Midtsveen, Helge Gunnar 
Garnes Nesse, Haakon Faanes, Knut Glad, Wenche Elizabeth Madsen Eriksson, Marit Sveen, 
Jan Inge Hansen (varamedlem). 

Administrasjonen: Eystein Thue Stokstad (generalsekretær), May Jorun Vold Busvold (økonomi) og Beate 
Stenberg (referent) 

Kontrollutvalget: Bjørn Hamre, leder 
Regionene: Ledere i regionene var med på informasjonssakene. 
 

INFORMASJONSSAKER 
 

57 I  Informasjon fra administrasjonen (ETS)  
- Ny nettside, gode tilbakemeldinger. Vi jobber med noen forbedringer. 
- Er i prosess med fremdrift og samarbeid med regionene. 
- MHR ritt og samlinger  Equinor ønsker at det skal bli gjennomført samlinger i regionene, men vi må 
kanskje se om vi kan få arrangert i en annen form. 
- Økonomien og likviditeten er god. 
- Idretten skaper sjanser  god sak og god markedsføring av at idretten kan hjelpe folk til nytt fokus. 
- GU E-sport har gjort en meget god jobb under hele pandemien med å holde aktiviteten oppe. Godt 
samarbeid med de nordiske landene. Jobber nå med å få gjennomført ritt for barn- og ungdom. Vi må 
se på organiseringen av sporten etter hvert. Det siste året har det vært mye jobb for grenutvalget. 
 

58 I  Informasjon fra presidenten (JOS) 
 - Opplever at mye av det vi gjør i Sykkel-Norge fremsnakkes, og at vi kan bli enda bedre på akkurat det 
 - Fokus på inkludering og verdisyn (homohets, seksuell trakassering, rasisme, økonomi som barriere, 
antidoping, etc.). 
- Fokus på rekruttering. 
- Vi arbeider videre med aktuelle planer under vedtatt strategi (2020  2024).  Det er viktig at strategien 
sees på som et dynamisk dokument når det kommer til konkrete tiltak.  
- Internasjonalt arbeid  UEC kongress 6.-7. mars. UCI kongress i september. Styret har et godt 
samarbeid med Danmark og ønsker å styrke dette ytterligere.  Det Nordiske samarbeidet blir viktig 
framover.  
- Harstad Sykkelpark har hatt en gå-kampanje slik at sykkelparken har fått inn over 9 mill. fra 
Samfunnsløftet (Sparebanken 1 Nord-Norge. ved at folk har engasjert seg.  
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59 I  Status velodromer (DSH) 
 - Asker; styret har nå 6 styremedlemmer, 4 oppnevnt fra NCF og 2 fra Asker kommune. Det blir et 
styreseminar 11. februar der vi går igjennom alle avtaler og kontrakter. Akkurat nå er det selve 
byggefasen som er fokus, men etter hvert må vi se på selve syklingen og her har Asker CK og andre 
aktører ønske om å gjøre en innsats. Vi må jobbe med å skape aktivitet i velodromen, og her må vi 
organisere oss og ha en strategi. Det er noen utfordringer med en skråning og en sak knyttet til 
brannsikring.  
- Sola  overtakelsen blir primo juni  
- I Levanger er de i gang med arbeidet 
 

60 I  Status arbeidsgruppen VM 2017 (KG) 
- Vi møtes hver 14. dag på Teams. Vi har hatt samtale med tidligere president i NCF, Harald 
Tiedemann-Hansen som en del av informasjonsinnhentingen.   
- Vi venter fortsatt på informasjon fra konkursboet. 
 

61 I  Info fra grenutvalg 
GU Terreng  møte i slutten av januar. NC for Maraton er akkurat publisert. Innspill Region Sør; Vi 
må sørge for at arrangørene søker om tillatelser. GU Terreng har fått et sanksjonsreglement til 
behandling/høring fra adm  er et krevende arbeid, men jobber med dette. GU synes forslag om 
sykkeltrassé et godt forslag. Et av medlemmene i GU kan bidra i en 
koordineringsgruppe/interimsstyre for oppstart av arbeidet. MTB komiteen i Nordic Cycling skal ha 
møte i neste uke, der en sak vil være å kunne få høyere UCI-kategori på et av de nordiske rittene med 
UCI status. 

 GU BMX  gjennomført 3 møter så langt i 2021 (Team møter). NC runder for 2021 og NM 2021 er 
fremlagt for forbundsstyret for godkjennelse 4. februar. Det er innstilt til 5 runder. Hallingdal Raiders 
jobber med pumptrack runder  arrangerte runde i 2020. GU BMX har dialog med dette sykkelmiljøet 
for mulighet til innlemmelse i GU BMX sykkelgren, og arrangement som NM (uoffisielt) og evt. NC 
runder på sikt. Mulig samarbeid i løpet av 2021. 

 GU Utfor/Enduro  et møte i januar. Jobber for å få på plass en light-versjon av NC for begge 
grenene, for å få opp interessen. Vi ønsker oss en utstyrsbank til arrangørene  det jobbes med å få en 
oversikt på hva slags utstyr som trengs og pris. Det jobbes også med å få flere arrangører.  

  GU E-sport  jobber med barn og unge  må sørge for at vi følger barneidrettsbestemmelsene. Må 
justere plattformen slik at vi kan skille barn, ungdom og voksne. Det jobbes mot Zwift. Region Sør har 
fått en henvendelse om å ha cup for barn og ungdom, og har foreløpig sagt nei, før de har kjøreregler 
og mer erfaring om dette. Harstad SK har et mer turpreget e-sportritt uten konkurranseaspektet. Dette 
har de også i Region Øst. Vi må ta bevisste valg rundt alder og vekt + utstyr, så ikke våre verdier og 
bestemmelser slår dette i hjel. Vi bør gi noen signaler om hvordan dette bør gjennomføres. 

 GU Trial  det jobbes med NC for sesongen. Eirik Ulltang satser videre i 2021. 

 GU CX  møte i januar. Prøve å få til et NM i mars og se på de som har søkt NC i 2021. 

 GU Bane  velodrom er forsinket, og NM for 2020 blir ikke arrangert. Det satses derfor på et NM, 
UM, NM Master og Nordisk høsten 2021. Vi skal ha et arrangørmøte i februar for å se på 
gjennomføring av løpene. Vi jobber med struktur og planer for åpningen av Sola Arena. 

 GU Landevei  siste møte var 17.januar, hvor vi behandlet søknad om å arrangere UM/UL Landevei.  
Det planlegges et møte i GU Landevei i forkant av neste møte i Nordic Cycling som er i midten av 
februar. Det ønskes innspill på koordinering og invitasjoner til de respektive lands nasjonale cuper.  
Arrangørseminar for NM og NC Landevei er satt til tirsdag 16.februar kl. 18-22 (på Teams). 



 
 

 

62 F  Info fra regionene 
 Region Øst  god aktivitet  tre møter siden nyttår. Fokus på terminliste, har kommet flere turritt. 10 
ritt i lokal cup. Rekrutteringsritt og kommissærer har også fokus. Har regionting fysisk eller digitalt 6. 
mars. Ønsker å ha UM som et rent mesterskap  kanskje kan regionene gå inn med en pott for at vi får 
arrangør til dette mesterskapet. Arrangørene er avventende fordi det er et dyrt ritt å arrangere. Innspill 
Eystein; Joker er inne med støtte til arrangører av PP ritt og UM. Vi ser nærmere på finansieringen, og 
vi må lage nyhetssak som får frem dette. 

 Region Nord  vi har ligget lavt i terrenget, men vi har fokus mot ungdom og å beholde disse i 
klubbene. Vi har jobbet mye mot sykkelparken i Harstad. E-sport er også veldig populært i Nord.  

 Region Sør  hatt en del styremøter. Vi setter dato for Regionting på neste styremøte. Vi kommer til å 
dele regionstinget i to. En digital del og en fysisk del når Sola Arena er klar. Det ser lovende ut med 
mange ritt i regionen. Vi sliter med kommissærer i Agder og utenfor sentrale Rogaland. Forslag om å 
kutte deltakeravgiften, men at regionen heller gir penger til klubben til de som deltar. Vi behøver å 
lande på et design på utmerkelse/diplom fra regionen. Innspill fra Eystein; vi kan se på en nasjonal 
kampanje for å få flere deltakere på kommissærkurs. Vi må finne ut hvem som har ansvar for 
regionutmerkelsen sentralt i NCF. 

 Region Vest  vi jobber med struktur og har faste møter hver måned, og har en eller flere gjester på 
hvert møte for å bli oppdatert på hva regionen skal arbeide med. Vi skal ha Regionting 20. februar og 
jobber med det. Vi skal ha et prosjekt med syklister fra 15 år. I tillegg skal regionen ha 
trafikksikringskurs i slutten av mars. Vi har møte med Vegvesenet i slutten av neste uke. 

 Region Midt  vi hadde siste styremøte 15. desember. Vi skal jobbe med Regiontinget fremover. 
Fristen for årsmøter er utsatt til 15. juni fra NIF sin side. Cato skal oppover for å se på Levanger 
velodromen og ha andre møter. E-sport er også populært i vår region. Jobber med terminlisten, er 
snart klare med alle ritt. Vi skal ha to NC i regionen. Vi jobber med MC vakter og regionale 
kommissærer. 

 Region Innlandet  vi hadde styremøte i går, 3. februar. Årsmøtet skal være avholdt innen utgangen 
av mars og vi skal ta stilling til ny lovnorm. Vi har ikke kommet ordentlig i gang med terminlisten. Vi 
har fokus på utdanning av kommissærer. Vi ønsker lik organisering av klær for kommissærer. Regionen 
har også fokus på ungdom og jenter  og ønsker å ta en runde med alle klubbene på Teams. Trygg 
Trafikk har invitert de største klubbene i Region Sør og Region Innlandet til et pilotprosjekt med tanke 
på skilting av veier som benyttes til organisert trening. Dette for å bedre forholdet mellom syklister og 
bilister.  

 Region TeVeBu  styremøte til neste uke, der Regiontinget er på agendaen. Blir sannsynligvis 
arrangert i utgangen av mars. Kommissærutvalget har hatt sitt møte, og vi har med 3 deltakere på 
regionalt kommissærkurs i februar/mars. Terminlistemøtet er utsatt for å få med flere. Vi er positive til 
UM og felles pott for å få arrangører.  

  



 
BESLUTNINGSSAKER 
 
 

74 F PROTOKOLL/REFERAT (JOS) 
Godkjenning av Protokoll 10, 11 og 12. 

 
VEDTAK: 
Protokollene er godkjent og signert av styret i Verified. 
Forbundsstyret bekrefter at protokollene fra styremøte nr. 10, 11 og 12 er godkjent. 

 

75 F REGNSKAP (ETS) 
Status foreløpig og urevidert regnskap 2020 per 31.12.20. 

 
VEDTAK: 
Styret tar status for foreløpig og urevidert regnskap 2020 til etterretning. Forslag til konkrete 
avsetninger avklares før neste styremøte. 

 

76 F SØKNAD OM UM/UL 2021 (KS) 
NCF har mottatt søknad om UM/UL Landevei 2021 fra samarbeidsklubbene Re SK, Tønsberg CK og 
Horten OC. Søknaden er forelagt GU Landevei. 

 
VEDTAK: 
Styret vedtar at Re SK, Tønsberg CK og Horten OC får tildelt UM/UL Landevei 2021. Datoen for 
mesterskapet blir 26.-27. juni 2021. 

 

77 F NM OG NC RITT BMX 2021 (HGGN) 
GU BMX har sendt liste over ønskede NC ritt i BMX for 2021. Moss BMX har søkt om NM BMX i 
september 2021. 

 
VEDTAK: 
Styret godkjenner NC ritt for BMX 2021 og vedtar at Moss BMX får tildelt NM BMX 2021. 

 

78 F SYKKELKIDS (SR) 
Navnet «Sykkelkids» endres til «NCF Sykkelskolen», og prosjektet utvides til også å gjelde andre steder 
enn i tidligere Hordaland. Ny prosjektbeskrivelse med budsjett blir presentert. Presentasjon sendes ut 
innen mandag 1.februar. 

Prosjektet har vært i kontakt med Bergen, Kristiansand, Oslo og Trondheim. Har fått midler fra 
Bergen. Målsetning er sykkelopplæring i alle store byer for å øke sykkelkompetansen. Hvert kurs er på 
7,5 time over 3 besøk. Det avsettes 600.000 kr til instruktører/prosjektledere for disse tre byene. 

 
VEDTAK: 
Styret godkjenner navnendring og ny utvidelse av prosjektet for NCF Sykkelskolen. 

 



79 F FELLESMØTET 13. MARS 2021 (ETS) 
Fellesmøtet 2021 vil bli digitalt. Styret godkjenner foreslått agenda for møtet.   

 
VEDTAK: 
Styret godkjenner foreslått agenda, med de innspill som kom under presentasjonen. Regioner, klubber 
og tillitsvalgte inviteres når endelig program er på plass. 
 
 

      80 F AVLØNNING GENERALSEKRETÆR (JOS) 

Styret har gjennomført sin årlige vurdering av lønn og bonus for generalsekretær i.h.t. avtale. 

 
VEDTAK: 
Styret godkjenner foreslått lønn og bonus for generalsekretær. 
 
 

      81 F SEKSUELL TRAKASSERING  BEHANDLING (ETS) 

Eystein Thue Stokstad og Beate Stenberg er oppført som kontaktpersoner ved varsling av seksuelle 
overgrep. Styret må vedta om disse har myndighet til å være kontaktpunkter i slike saker. 

 
VEDTAK: 
Styret godkjenner at Eystein Thue Stokstad og Beate Stenberg er kontaktpersoner ved varsling av 
seksuelle overgrep. I alle saker skal AU holdes informert, og det settes opp en arbeidsgruppe i hvert 
enkelt tilfelle når varslingssak mottas. 

 

82 F KORONAPROTOKOLL FOR LANDSLAGENE 2021 (HansF) 
Styret må godkjenne utarbeidet koronaprotokoll for landslagene i 2021. 

 
VEDTAK: 
Styret godkjenner koronaprotokollen som er utarbeidet for landslagene i 2021. Protokollen oppdateres 
med en instruks for hvem som har ansvar for hva, så det er klare linjer hvis det skulle dukke opp 
utfordringer på reiser. Er det noe helt ekstraordinært, blir styret involvert. 

 

83 F DATOER FOR STYREMØTER I 2021 (JOS) 
Forslag til datoer for kommende styremøter; lørdag 13. mars (fysisk), torsdag 29. april, fredag 18. juni 
(fysisk), torsdag 12. august, torsdag 23. september, torsdag 4. november (fysisk) og torsdag 2. desember 
2021. 

 
VEDTAK: 
Styret godkjenner datoer for styremøter i 2021. 
 

  



 
 

84 F SØKNAD OM UOFFISIELT NM I FATBIKE 2021 (HaakonF) 
Hammerfest SK har søkt om å få arrangere uoffisielt NM i Fatbike 2021. 

 
VEDTAK: 
Styret tildeler uoffisielt NM i Fatbike 2021 til Hammerfest SK. 

 

 

Neste styremøte: 13. mars 2021 


