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Saksliste / Forretningsorden for Regionsstinget i TeVeBu 
 

Regionstinget skal: 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.  
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle beretning for regionen. 
9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning, og evt. revisors beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 
11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle budsjett for regionen. 
13. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, 3-5 styremedlem(mer) og 1-2 varamedlem(mer). 
b)  Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
c)  Årsmøtet gir regionstyret fullmakt til å oppnevne representanter til møter/ting i 
overordnede ledd innen idrettens organisasjoner. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionstinget. 
 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.  
Deretter velges varamedlemmene samlet.  
Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem 
osv. 
 

  Regionstyret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. 
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NCF region TeVeBu, styrets beretning for året 2020 
 
 

Året 2020 ble helt annerledes enn vi kunne forutse på Regionstinget den 1.februar! 
De første månedene etter at Norge stengte ned midt i mars ble det ikke arrangert sykkelritt, og den 
organiserte treningen var sterkt begrenset.  
Aktiviteten kom i gang igjen i juli, men med strenge smitteverntiltak for all aktivitet. 
Aktiviteten i NCF Region TeVeBu ble god på sommeren og høsten, vi ønsker å berømme alle klubber og 
medlemmer som har stått på i denne vanskelige tiden. 
Region TeVeBu hadde flere deltagere på regionalt kommissærkurs i februar 2021, dette er gledelig siden 
sykkelsporten trenger flere kommissærer. 
 
 
Styret i NCF Region TeVeBu har i 2020 hatt følgende sammensetning: 
Marit Brokke (Grenland SK) leder – valgt for 1 år 
Håvard Olsen (Modum SK) nestleder – valgt for 1 år 
Andreas Rønning (Horten OC) styremedlem og kasserer – 1 år igjen av periode 
Inger Ness (Tønsberg CK) styremedlem og sekretær – valgt for 2 år 
Øyvind Nilsen (Grenland SK) styremedlem – gjenvalg 2 år 
Per-Johan Heierstad (Re SK) varamedlem – 1 år igjen av periode 
Tone Midtsveen (Ringerike SK) varamedlem – gjenvalg 2 år 
 
Kvinneandelen i styret inkl. varamedlemmer er 43 % og tilfredsstillende. 
 
Kommissærutvalget har i 2020 bestått av: 
Øyvind Nilsen (Grenland SK) Jarle Midtsveen (Ringerike SK) Inger Ness (Tønsberg CK) og Vidar Trohaug 
(Grenland SK). 
 
Kontrollkomité (revisor): 
Arild Hamre (Vinje IL) og Rune Stendahl (Tønsberg CK). 
 
 
Valgkomiteen består av: 
Ole Håvard Olsen, leder 
 
 
 
I perioden fra siste Regionsting 1.februar 2020 til regionstinget den 22.mars er det blitt avholdt 5 
styremøter på følgende datoer: 27.april, 24.august, 5.oktober, 26.oktober og 8.februar 2021 i tillegg til at 
styret har hatt løpende kontakt elektronisk for informasjon og avklaringer. Det er behandlet og referatført 
18 styrevedtak i perioden. Terminlistemøte for sesongen 2021 ble gjennomført 17.februar 2021. 
Regionen har deltatt på regionledermøter med NCF gjennom året, disse har vært lagt i forkant av NCF 
styremøter og har foregått elektronisk. 
Under NCF Forbundsting på Sola den 7.-8.mars 2020 var region TeVeBu representert med følgende 
delegater: Marit Brokke, Håvard Brathovde Olsen, Øyvind Nilsen, Håkon Brathovde Olsen, Mimmi 
Amundsen, Thea Lillemy Fjereide. 
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Sportslig utvalg 
 
Sesongen ble ikke som tenkt, så det har vært liten aktivitet. Vi har ikke deltatt med regionslag eller Equinor 
Morgendagens Helter rittet i år som er tatt ut av sportslig utvalg blant alle regionens ryttere. 
 
Den årlige regionssamlingen som normalt er et av årets høydepunkt, måtte dessverre avlyses i 2020. Vi 

planla samlingen som normalt, men i oktober måtte vi ta endelig beslutning om gjennomføring. Slik 

smittesituasjonen ifbm Covid-19 da var, vedtok vi at det ikke ville være forsvarlig å arrangere 

regionssamlingen. 

 
 
Følgende NM, NC og RM har blitt arrangert i NCF region TeVeBu i 2020: 
NM Landevei tempo – Grenland SK 
NM Enduro – Drammen CK 
NM Landevei - Ringerike SK  
NM Downhill – Drammen CK 
NM Terrengmaraton – Tinn IL 
NC Landevei tempo og fellesstart – Grenland SK 
RM Landevei gateritt – Ringerike SK 
RM Landevei tempo – Sandefjord SK 
 
 
 
Vi gratulerer Norgesmesterne i region TeVeBu 2020! 
 

                  
 

 
 

Norgesmestere i NCF region TeVeBu 2020  

Landevei lagtempo, M senior  Ringerike SK 

Landevei tempo, M senior Andreas Leknessund, Ringerike SK 

 
                                
 
 
 
 
 
 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Ringerike_SK&action=edit&redlink=1
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Fokus videre framover for region TeVeBu i 2021 vil være arbeidet for barn og ungdom samt at vi ønsker å 
stimulere til flere arrangører og ritt i vår region.  
Trenersamarbeidet med Olympiatoppen Sør-Øst er viktig for utdanning og kompetanse til trenere, vi ønsker 
å fortsette og videreutvikle dette.   
Regionssamlinger for ungdom i alderen 12-17 år er viktig for inkludering og at ungdommen har en arena for 
å bli kjent med ryttere på tvers av grener og klubbene i regionen. 
 
Det er viktig å stimulere til samarbeid mellom klubber for å utnytte ressurser best mulig slik at regionen 
klarer å arrangere gode ritt for å rekruttere barn og ungdom til sykkelsporten. Vi ønsker også god aktivitet 
for turritt og mosjonssyklistene, uavhengig av gren. 
 
 
 
Tønsberg, 10.03.2021 
 
 
 
             
Marit Brokke   Håvard Olsen   Inger Ness 
leder    nestleder   sekretær 

 
 

        
Andreas Rønning  Øyvind Nilsen     
Kasserer   styremedlem       
 
    
 
  

Beretning fra kommissærutvalget 2020 

Lite visste vi før sesongen skulle starte, at vi i mars planla rittsesongen for ett helt spesielt år for oss 
kommissærer i TeVeBu. Norge var på vei inn i en pandemi som skulle gi oss store utfordringer med å 
gjennomføre rittene som var satt opp på rittkalenderen. Flere ritt på vårpartene ble avlyst pga. pandemien 
vi fikk litt andre forhold å jobbe med, noen ritt ble utsatt og allikevel arrangert på andre siden av 
sommeren. UNO-X TOUR TE FJELLS ble åpningen på rittsesongen hvor flere av våre lokale dommere gjorde 
en flott innsats.  
Det har også vært flere rekordforsøk på forskjellige distanser hvor kommissærer fra Vestfold og Telemark 
var med og kontrollerte at det ble rekorder på lovlig vis. For Sindre Rønning, ny kommissær for oss i 
regionen, ble dette første mulighet til å praktisere som kommissær -velkommen til oss, Sindre.  
 
Vi hadde store planer for oppfølging av nye dommere i 2020 med fadder ordning, men det ble raskt klart at 
alle arrangement ble rammet av strenge restriksjoner som gjorde at det ikke var så mange ritt å kunne 
praktisere på. Det ble arrangert flere NM øvelser i vår region, Ringerike SK var arrangør av NM Landevei 
felles start, her var kommisærer fra Buskerud og Telemark med. Grenland SK arrangerte NM Tempo, vi 
hadde med kommisærer fra Telemark og Vestfold. Det ble også arrangert Grenland Petit Prix samt at 
Grenland SK arrangerte «Slaget om Telemark» som var NC ritt i nye omgivelser og løyper.  
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Øyvind Nilsen ble valgt til 2 nye år som leder av kommissær utvalget på årsmøte i regionen. 
Kommissærutvalget har i 2020 bestått av: 
Øyvind Nilsen                                 Leder    Telemark / Grenland SK 
Inger Ness                                      Representant   Vestfold / Tønsberg CK 
Vidar Trohaug                                Representant          Telemark / Grenland SK 
Jarle Midtsveen                             Representant           Buskerud / Ringerike SK 
 
På evalueringsmøtet gikk Jarle Midtsveen av, vi takker så masse for innsatsen han har gjort i utvalget som 
representant for Buskerud. Ny representant blir Skjalge Kraglund fra Eiker CK. 
 
I skrivende stund har det vært evaluerings møte i slutten av sesongen 2020, og det er planlagt et møte 
14.mars 2021 før sesongen (pga. Covid-19 vil dette bli arrangert som nettmøte).  
Enkelte arrangører rapporterer inn sine ritt som turritt, selv om det har aktive klasse. Dette skaper 
problemer for oss i kommisær utvalget. Kommisær utvalget ber arrangørene om å være nøye med å 
klassifisere rittene korrekt når det legges inn ritt i EQ Timing. Kommunikasjonen mellom teknisk utvalg og 
kommisærutvalget i regionen har bedret seg, og vi håper det vil bli ett godt samarbeid fremover.  På NCFs 
liste over kommissærer disponerer Region TeVeBu 26 kommissærer og vi har kommissærer på alle nivå. 
Noen av de som står på listen har i året som har gått ikke hatt oppdrag, dette pga. færre ritt og at ritt er 
blitt avlyst. I 2021 kommer det 3 nye kommisærer, vi ønsker dem hjertelig velkommen og håper at 
sesongen 2021 blir ett år med masse positive opplevelser.  
 

Tusen takk til alle kommissærer for ett år som har vært vanskelig for oss alle       
 
Med vennlig hilsen  
Øyvind Nilsen  
Leder av kommissær utvalget  
 
 
 
 

Resultatregnskap og balanse 2020 
Se eget dokument 
 

 

Kontrollutvalgets beretning 
Presenteres på Regionstinget 
 
 
 

Forslag til årsmøte 
Det er ikke innkommet forslag fra klubbene i regionen til regionstinget innen fristen 7.mars 2021. 
 
Styret ser det er behov for en person for å ta seg av oppfølging av sportslige aktiviteter, og vurderer å kjøpe 
tjenester fra en faglig ressurs tilsvarende brøk-stilling i regionen. Styret ønsker regionstingets godkjennelse 
for å arbeide videre med dette. Arbeidsoppgaver, andel etc. vil vurderes, og forslaget som også 
fremkommer i budsjettet for 2021 vil ha en kostnadsramme på kr 140.000,- 
 
 

Kontingent 
  
Styret fremmer forslag om å øke regions kontingent for klubbene fra kr 2090,- til kr 3050,- pr år for 2021. 
Kontingenten er økt med konsumprisindeksen fra 2020. 
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Styrets forslag til budsjett for 2021 
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Valgkomiteens innstilling for 2021 
 
Håvard Brathovde Olsen (Modum ck) - Leder 2 år 
Marit Brokke (Grenland SK) - Nestleder 1 år 
Øyvind Nilsen (Grenland SK) - Ikke på valg. 1 år igjen 
Inger Ness (Tønsberg CK) - Ikke på valg. 1 år igjen 
Tone Midtsveen (Ringerike SK) Vara, - Ikke på valg. 1 år igjen 
 
Thomas Langedrag (Re SK) tvl@atenti.no 90568794 - ny vara i styret velges for 2 år 
 
Andreas Rønning kasserer (Horten OCK) på valg - Tar gjenvalg 2år 
 
Arild Hamre (Vinje IL) og Rune Stendahl (Tønsberg CK) - Kontrollutvalg  
 
Ole Håvard Olsen - Valgkomite 
 
 
Geithus 14.03.2021 
 
Ole Håvard Olsen 
Leder valgkomiteen. 

 
 
 


