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Referat 

Møte 8/2020-2022 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18-21 22. mars 2021 

Tilstede GU Terreng: Ole Kristian Rudland, Ingrid Bøe Jacobsen, Erik Sæter, Lena Øverbye, Kent 
Siggerud og Haakon Faanes  

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter, Truls Ørneberg, Cato Karbøl (sak 2 og 3) og Eystein 
Stokstad (sak 6) 

Forfall:  Jakob Høvik 

Referent:   Haakon Faanes  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Innledning og godkjenning av dagsorden 
Referat fra forrige møte ble godkjent på e-postrunde rett etter møtet. 
Innkalling sendt ut pr e-post. Godkjent.  
 

2. Status Corona – begrensninger og muligheter 
NC 1-2 er utsatt fra 17.-18. april til 7.-8. august grunnet pandemien. Det blir avholdt møte med SK Rye vedr 
NC 3-5 onsdag 24. mars. Situasjonen i Oslo er vanskelig.  
Foreløpig er det lokale arrangement som er aktuelt grunnet ønske om minst mulig mobilitet. Det blir helt 
avgjørende hvordan smittetrykket utvikler lokalt og nasjonalt, ift hva som er mulig å arrangere frem til 
sommeren. Det oppfordres til å arrangere lokale og regionale for å opprettholde aktivitet, innenfor 
myndighetenes reguleringer i respektive områder.  
 

3. Norm NC og NM Terreng Maraton og Rundbane 
Gjennomgang av innspill og kommenarer til de 4 dokuementene. Generlet er det viktig å ha referanser til 
regelverk istf at reglene gjengis i dokumentet, mtp behov for oppdateringer. 
Haakon samler innspillene og sender dokumenter tilbake til Cato. 

 

4. Spørreundersøkelse ifm NC og NM Terreng Rundbane 
Det er ønskelig å gjennomføre spørreundersøkelse etter hvert ritt som i 2019. 3 fellesspørsmål for alle 
arrangement. Mulighet for arrangør å legge til 3 ulike spørsmål spesifikt for eget arrangement. Truls setter 
sammen spørsmålene og oversender til Cato. Cato sjekker med respektive arrangører når arrangementet 
nærmer seg. 

 

5. Forslag til konsept «Terrengkarusell» 
Det er ønskelig å innføre et konspet for «lavterskel» arrangement, som skal være tilgjengelig for alle som 
ønsker å søke. Konseptet retter seg mot aldersgruppen 0-12 år. Ritt uten tidtagning som kan kjøres som en 
«karusell» gjennom sesongen (3-4 ganger). Foregår i nærområdet på skoler, parker, utfartsteder etc, slik at 
detr er tilgjengelig for mange. Konseptet omfatter startnummer og trøyer eller tilsv. for deltagere. Dette 
dekkes av enten tilhørende (navne)sponsor eller evt gjennom rekrutteringsmideler i NCF sentralt/region. 
Dette annonseres på sykling.no og tilsv. klubber kan da søke om å få tildelt «arrangmentspakke». 
Haakon tar dette videre med Eystein for avklaring rundt realisering. 



 
 

 

6. Økonomi og markedsarbeid 
Eystein orienterte om økonomisk sitausjon og markedsabeid i NCF.  
NCF utvider tilbudet til Terreng rundbane i 2021 gjennom aktivitet for «rekruttlandslag». 

 

7. Anleggsveileder 
Erik orienterte om endringer i dokumentet basert på henvisninger som er innført og fokus på 
rundbaneløyper. Dette fordi det er utarbeidet mye god dokumenteasjon ift terrengsykkelløyper generelt, 
men det er mere mangelfult ift rundebaneløyper og det mere rittspesifikke . 
 

8. Fremtidsbilde Terrengsykling – Oppfølging av tiltak 2021 
Ternerkurs på toppidrettsgymnas. Eddy har sendt spørmål til NIF for avklaring om det er mulig å få dette 
som en del av toppidrettsfaget. Det er mye av stoffet som er sammenfallende og således burde man kunne 
få en godkjenning med evt noe spesifikt fra trenerutdaningen inn i faget. 
Trenerseminar som avholdt i 2019, planlegges til høsten. 
Det planlegges også med en åpen samlig for målgruppen 15-23 år til høsten. Eddy jobber med rammer og 
praktisk gjennomføring. 
 

9. Nordisk samarbeid 
NCF og DCU har hatt samtaler om å forsterke det Nordiske samarbeidet. For Terreng er det fokus på 
koordinering av ritt og muliheter for å arrangere mere profilerte UCI-ritt. Det har vært samtaler om 
samarbeid om landslagsaktiviteter. Flere andre ideer er også spilt inn til samtalene. 
 

10. Neste møte(r) 
Neste møte arrangeres i starten mai. Haakon sender ut sjekk på datoer gjennom Doodle. 

 


