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

REFERAT

Møte 10 GU Landevei 2020–2022 Norges Cykleforbund
Dato: 22.04.2021
Tid: 20.00-21.00
Sted: Teams-møte
Deltakere:

Kjersti Størset (Forbundsstyret), Solrun Flataas Risnes, Inger Ness, Henning Andresen og
Rune Torkildsen

Forfall:

Marit Sælemyr og Jan Oluf Jæger

Innkalt men valgfri deltakelse

Heidi Stenbock-Haakestad (representant fra TU)
Hans Falk (administrasjonens representant)

INFORMASJONSSAKER
Dialogmøte med K jr og K elite som ble gjennomført 30.03.21
Referat ble sendt ut til GU Landvei rett i etterkant av møtet. I dette møtet i GU Landevei ble det gitt en kort
muntlig utgreiing og forklaring, samt gitt muligheter for at medlemmer i GU Landevei kunne stille spørsmål.

DISKUSJONSSAKER
14D

HVA GJØR VI FOR Å FÅ FLERE SØKERE TIL NC OG MESTERSKAP
(UM, NM jr/elite, NM masters)

Forbundsstyre hadde denne saken oppe i sitt møte datert 11.03.21
GU Landevei har følgende innspill:
1. NORGESCUP
GU Landevei tenker at arrangører av NC kan være de samme fra år til år, for å kunne sikre kvalitet,
og for å kunne dra nytte av erfaringer som blir gjort.
Det kan f.eks være 6 arrangører, slik at en arrangør kan ta pause et år.
2. UL/UM
GU Landevei ønsker å legge inn støtet på arrangement i aldersbestemte klasser, og tenker at følgende
tiltak kan hjelpe klubber til å søke om UL/UM
2.1 Regionene utfordres til å melde inn 2 eller flere klubber som kan være interessert i å stille på et
infomøte. Regionen melder disse klubbene inn til leder i GU Landevei, Kjersti Størset, som kaller inn
til et Teamsmøte
2.2 Gjennomføre infomøte
Aktuelle tema: søknadsprosedyrer, tips til å finne gode trasèer, ulike roller i et arrangement,
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informasjon om Jokeravtalen, Road Safety, programvarer med mere
2.3 Mentorordning
Arrangørklubber får tildelt en mentor, som kan være behjelpelig undervegs i planlegginga. Her kan
flere av medlemmene i GU Landevei stille opp.
2.4 Samarbeid mellom klubber (at flere klubber deler på et arrangement)
Vi diskuterte også om økning av startkontingent for UL/UM kunne økes noe, for å sikre arrangør en
litt bedre økonomi. Vi har drodlet litt rundt summen 200, mot dagens 170. Dette er i såfall noe som
må meldes inn for behandling på neste Fornbundsting.
Ting vi må sjekke ut
Politikostnader (om ordningen fortsatt er gjeldende, noe vi ikke tror)
Jokeravtalen: Hvor mye i rene penger er det snakk om til arrangør av UL/ UM ?
3. NM Masters
Mastersutvalget bør utfordres på å skaffe arrangører

