TILSLUTTET:
UNION CYCLISTE INTERNATIONALE - UNION EUROPÉENE DE CYCLISME - NORDISKA CYKLEFÖRBUNDET - NORGES IDRETTSFORBUND

Referat fra DIALOGMØTE med K jr og K elite ang NC 2021
Dato: 30.03.2021
Tid: 20.00-21.15
Sted: Teams-møte
Deltakere:

Kjersti Størset (Forbundsstyret, leder GU Landevei – referent i møtet),
Heidi Stenbock-Haakestad (representant fra TU og Sjefskommissær for UnoX Tour te Fjells),
Hans Falk (Sportssjef), Hanne Berg Eriksen ( landslagsleder kvinner junior landevei),
Carle Erik Pedersen ( landslagsleder kvinner elite landevei)
Rytterrepresentanter fra K junior: Emma Risnes, Jorunn Gautestad, Camilla Rånes Bye, Celine Bråthen
Rytterrrepresentanter fra K elite: Emilie Moberg, Malin Eriksen, Vibeke Dybwad, Magdalene Lind,
Hennie Engebretsen

Forfall:

Stella Jahrmann (K jr) og Birgitte Andersen Nilsen (K elite)

Innbudte:

Flere klubber enn de som var representert i dette møtet har fått tilbud om å delta, men de har ikke
respondert på invitasjon

Bakgrunn for møte
- Mediesak, e-postutvekslinger og møte mellom NCF/ talspersoner/ rytterrepresentanter datert
18.mars
Målet med møtet:
- Helhetlig informasjon ut til rytterne
- Komme i direkte dialog med rytterne
- Finne den beste sportslige løsning for gruppa som helhet, spesielt med tanke på Uno-X Tour te Fjells
Informasjon om planlagte kjøreplaner
FARA Sykkelfestival, Stjørdal 4.- 6. juni
Fredag ettermiddag
Gateritt Stjørdal sentrum (1,3 km runde), 4 felt (M jr – K jr – K elite – M elite)
Lørdag morgen/ formiddag
Tempo alle klasser 13 km, M jr første pulje
Lørdag ettermiddag
Fellesstart M jr 104 km (med mulig justering av lengde)
Søndag morgen/ formiddag
Fellesstart M elite 156 km
Søndag
Fellesstart K jr og K elite, samme felt, starter samtidig, 4 og 5 runder (69 km og 86,5 km)
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UNO-X Tour te Fjells 8.-11. Juli
Torsdag
5 km bakketempo
Fredag
kl 9.00 K jr 42 km
kl 10.30 K elite/ M jr 64 km
kl 16.40 M elite 132 km
Lørdag
kl 9.00 K elite/ M jr 79 km
kl 12.00 K jr 44 km
kl 16.30 M elite 124 km
Søndag
Rundbaneritt
kl 8.30 M jr 55 km (7 runder)
kl 9.50 K jr og K elite 47 km (6 runder)
kl 11.50 M elite 71 km (9 runder)
Skogn 21.- 22. august
Lørdag
kl 8.30 Tempo KM elite 21,5 km
kl 10.45 Fellesstart K jr 64,5 km
kl 14.00 Fellesstart M jr 129 km
Søndag
kl 8.30 Tempo KM jr 12,3 km/ 21,5 km
kl 11.00 Fellesstart K elite 86 km
kl 15.00 Fellesstart M elite 172 km
Sandnes 18. – 19. september
Kjøreplan ikke ferdig
Dette må ligge til grunn når vi skal finne løsninger
- Ny norm tillater ikke 2 felt ute samtidig
- Det er pr i dag ikke ressurser nok (i Norge) til å kunne kjøre 2 felt samtidig (Bikemaster,
kommandobil, kommissærer, mobile vakter, økonomisk for arrangør), men et mål for fremtiden
- Antall ryttere i felt skal ikke overstige 176 (regel UCI). Det betyr at M jr og M elite ikke kan samkjøres
- Beste sportslige utbytte for dere som gruppe. Tilpasset betyr ikke nødvendigvis å gjøre det likt for alle
- Ha helhetsbilde i bakhodet, ikke bare se på det ene rittet

Forslag til justering av kjøreplan for UNO-X Tour te Fjells
Fredag
K elite kjører sammen med K jr, med en forlengelse av løypa med 8-10 km (etter innspill fra Ole Christian)
Lørdag
K elite kjører sammen med M jr, og K jr eget felt (som opprinnelig oppsatt)
De fra K elite som synes dette blir for heftig, kan sykle med K jr denne dagen, men da vil de ikke få
NC-poeng.
Søndag
Rundbaneritt hvor alle klasser kjører separat, som betyr at distanser og tidsplan må juseteres.
Innspillene er sendt over til Ole Christian Nymoen (rittleder), og han jobber med justeringer i samarbeid med
Heidi som er sjefskommissær.
Kommentar: Det er vanskelig å treffe alle. Forslag til justering slik som skissert over, vil treffe og
imøtekomme behov fra alle nivå i ryttergruppa.
Innspill fra ryttergruppa
- Flott med gateritt hvor vi sykler hver for oss
- Ønsker å jobbe med taktikk innad i laget, og det er vanskeligere når vi må sykle med M jr
- Se på tidslimit (når K elite skal sykle med M jr). Svar fra Heidi: det er allerede diskutert
- Innspill fra Heidi som K elite kan tenke på: Oppstilling på lørdagen – hvordan skal denne være?
Innspill til ryttergruppa
- Dere må være behjelpelig med å spre helhetstanken som dere har blitt presentert for i dette møtet
- Vi kjører en evaluering etter endt sesong. Dere som deltok i dette møtet er naturlige deltakere. I tillegg
vil ryttere fra store lag/ klubber som ikke var representert i kveld, bli invitert på nytt.

