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Styrets beretning 

Styrets arbeid 
NCF Region Midt består av Helgeland (Nordland sør for Saltfjellet (H)), Trøndelag (T) og Møre 
og Romsdal (MR). Pr. dags dato er det registrert 55 klubber i regionen. 

Store avstander innad i regionen medfører fly-/togreiser med overnatting ved styremøter. I 
perioden har vi minimalisert antall styremøter med ønske om heller å bruke penger på 
sportslig aktivitet og deltagelse på det NCF Ordinær Forbundsting. 

Covid19 satte en stopper for fysiske møter etter nedstenging av landet 12. mars 2020. Mange 
saker som styret har behandlet har derfor foregått pr. epost, telefon, samt Teams-møter. Det har 
i perioden vært avholdt 12 styremøter hvor 69 saker er behandlet. 

Selv i en utfordrende tid har det har i denne perioden vært et godt samarbeid mellom alle lan-
dets regioner. 

Regionen var representert på Ledermøte i Trøndelag Idrettskrets 2019 og på AÅ rsmøtet 2020. 
Viktig at styret er representert på møter Idrettskretsen avholder i sine fylker. 
 
Den 20. august 2019 ble regionen svindlet. Generalsekretær Eystein Stokstad stilte opp og an-
meldte svindelen til politiet. Alle klubber ble informert og advart mot forsøk på svindel. Region 
Midt ble svindlet for 4320 EUR, som på det tidspunktet var kr. 43 268,35. Politiet henla saken. 
 
Regionen deltok på Strategisamling avholdt på Gardermoen 18.-19. okt.2019. 

På NCF sitt Ordinære Forbundsting i Stavanger 6. - 8. mars 2020 var regionens delegater: 
Tove Moan Andersen, Kjell Martinsen, Anne Sophie Hunstad, Eldar Høidal, Jan Arne Vold og 
Marte Høvik. 

Regionen har jobbet mye med utarbeidelse av «Regionutvikling» i samarbeid med 
generalsekretær Eystein Stokstad, hvor temaet rekruttering og hva vil vi med regionen, var 
viktige temaer. 
 
Alle landets 7 regionledere ble i 2020 invitert til å delta på alle i NCFs Forbundsstyremøter, 
hvor hver region la frem hva som foregår og opptar regionen. 
Regionleder deltok på fem møter i 2020 og har deltatt på ett i 2021. 
 
Forbundet arrangerte digitalt Fellesmøte 13. mars 2021, hvor alle regioner og klubber var 
invitert. 
 
Leder deltok på Teams-møte med Trondheim Idrettsråd 17. mars 2021, hvor det ble informert 
om Vassfjellet Vinterpark som har planer om å bygge sykkelløyper for familie og de som ønsker 
litt mere fart, i parken. 
 
I desember 2019 valgte Roger Nasvik å gå ut av styret. Hallstein Vemøy overtok som kasserer , 
og Eldar Høydal kom inn som fast medlem i styret. 
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Styret i NCF Region Midt har i perioden bestått av: 
• Leder    Tove Moan Andersen (T) 
• Nestleder   Kjell Martinsen (H) 
• Kasserer   Roger Nasvik/Hallstein Vemøy (MR) 
• Sekretær   Anne Sophie Hunstad (T) 
• Styremedlem   Kristine Svendsen (T) 
• Styremedlem   Eldar Høydal (MR) 
• Ungdomsrepresentant Jakob Aune Høvik (T) 

Varamedlemmer: 
• Ann-Torild Andersen Larsen (H) 
• Jan Arne Vold (T) 
• Inge Johansen (T) 
• (Eldar Høidal (MR)) 
• Andreas Fuglstad (T) Ungdomsrepresentant 

 

Vi er godt fornøyd med NCFs forbundsstyre, som vi tror er det rette for å bringe norsk 
sykkelsport videre. Region Midt er opptatt av at sykkelsporten i regionen og i resten av Norge 
skal utvikle seg videre til tross for en vanskelig situasjon pga Covid19. Vi er fornøyd med 
arbeidet forbundsstyret gjør. Som en følge av at administrasjonen er blitt mindre, er noen flere 
oppgaver lagt til regionen. Som for eksempel innkreving av kontingent fra klubbene. Det viser 
seg at en god del klubber ikke har betalt inn klubbkontingent, noe som medfører manglende 
inntekt for regionen, og redusert mulighet for økonomisk støtte til sykkelsporten. 
Styret vedtok å la kontingenten for 2020 utestå pga. den spesielle situasjonen med 
koronaviruset.  

Region Midt hadde seks delegater på forbundstinget til NCF i februar 2020. Vi synes det er 
viktig at regionens representanter ser helheten og tar hensyn til de små klubbers behov på 
forbundsting og i andre sammenhenger.  

På forbundstinget 2020 ble Kjersti Størset valgt som 2. Visepresident, Jan Erik Steen medlem i 
Kontrollkomiteen med Kjell Martinsen som vara. Roar Sæterhaug medlem av Disiplinær- og 
sanksjonsutvalget. Jakob Aune Høvik og Erik Sæter i Grenutvalg Terreng og Geir Inge Ringen i 
Grenutvalg Bane. Alle fra Region Midt. 

Prioriteringer og utvikling 
Region Midts viktigste oppgave er å være et bindeledd mellom NCF sentralt og klubbene, bidra 
til sportslig utvikling, spesielt i de yngre aldersklassene, hjelpe klubbene med å legge 
forholdene til rette, og ikke minst være et talerør overfor fylker, kommuner, andre offentlige 
myndigheter og organisasjonen. 

Regionen består av 55 klubber av meget forskjellig størrelse, aktivitet og behov. Regionen skal i 
så stor grad som mulig bistå alle disse. 

Regionen har et godt samarbeid både med styret og administrasjonen i Norges Cykleforbund. 
Vi vil spesielt takke de ansatte i NCF, som alltid stiller opp når vi ber om assistanse – til tross for 
at de har vært gjennom en periode med omstilling. 
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Anlegg 
 

IL Sverre er i ferd med å fullføre utendørs velodrom på Moan i Levanger, som etter planen 
ferdigstilles i august 2021. 

 
 

TVK fortsetter etablering av trenings- og konkurranseløyper for terrengsykling i Nilsbyen. 
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Ritt 
• Regionmesterskap Bane Prestmovelodromen, Stjørdal 2019 og 2020 
• Regionen stilte med utøvere til Morgendagens helter rittet og U6 i 2019 
• U23 Fellesstart 2019, Idar Andersen, Gauldal SK 
• Nordisk Mester Bane M-Senior 2019, Odense 

o 1000 m og 200 m Flying Preben Jenssen Matberg , IL Stjørdals-Blink  
• NM Bane M-Junior 2019, Odense 

o Sprint og 3000 m Sondre Aarsbog Weiseth, IL Stjørdals-Blink  
o Poengløp, Omnium, Scratch, Keirin og Temporace Kalle Petter Brodahl Kvam, IL 

Stjørdals-Blink  
• NM K- Junior Fellesstart og Tempo 2020, 1. plass Anne Dorthe Ysland, Gauldal SK.  
• NM Gateritt K-Junior 2020, 2. plass Camilla Rånes Bye, IL Stjørdals-Blink Sykkel 
• UM K-16, Tempo og Fellesstart, 1. plass Camilla Rånes Bye, IL Stjørdals-Blink Sykkel 
• UM/UL K12, Tempo og Fellesstart 2019, 1. plass Regine Solhaug Hansen, Mosjøen OCK 
• UM/UL K11, Tempo og Fellesstart 2019, 1. plass Signe L. Kjeldsand, Sandnessjøen OCK 
• Ordinær Kongepokaler på Landevei 2019, Ingrid Lorvik, CK Victoria 
• Sørlandet Petit Prix 2020 M16, 1. plass på 1. etappe, Tobias Risan Nakken, Molde CK. 

 

Flere klubber i regionen jobber godt med lokale små og større ritt. Det jobbes også med 
utvikling av nye typer ritt. Det er ønskelig at flere klubber jobber ekstra med rekruttering av de 
yngste, samt at det legges til rette flere ritt for disse. 

Infoarbeid 
Region Midt har egen offentlig FB-gruppe. I tillegg har regionene egne web-sider på sykling.no 
som ble oppdatert på nyåret 2021. Det meste av informasjon sendes også ut som epost, men 
epost ut til klubbene er noe vanskelig da ikke alle klubber har oppdaterte adresser på de 
offisielle oversiktene. 

Forbundet har utarbeidet ny og bedre web-side for alle regioner. 

Terminlistemøte 
Det ble avholdt Terminlistemøte desember 2019 på Stjørdal for sesong 2020, og på Teams 
desember 2020 for sesong 2021. 

Før rittene blir godkjent i EQ Timing, koordinerer terminlisteansvarlig i styret ønsker fra 
klubbene. Dette for i størst mulig grad å unngå rittkollisjoner. Vanskelig å unnvære noen 
kollisjoner, men klubbene har vært svært løsningsorienterte og samarbeidsvillige til å løse 
utfordringene på best mulig måte. 

Kommissærsituasjonen i regionen 
 
 Møre Trøndelag Helgeland 
UCI Nasjonale Elite 
Landevei 

 1  

NCF Nasjonal  2 5  
NCF Regional 3 3 3 
Totalt 5 9 3 
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Regionen har totalt 1 kommissær i UCI, 7 nasjonale og 9 regionale kommissærer. 
Det er fortsatt stor mangel på kommissærer i alle grader. Regionen har utdannet 1 regional 
kommissær i denne perioden.  

NCF/Teknisk utvalg har utarbeidet e-læringskurs for regionale kommissærer (landevei og 
terreng). 

 
Oppgaven med å sette opp kommissærer for ritt i 2019 og 2020 var fordelt mellom Kjell 
Martinsen (H), Bertil Sletta (T) og Eldar Høidal (MR) og Asbjørn Andersen (T). 
Kristine Svendsen (T) har hatt det koordinerende ansvaret denne perioden. 

Vi takker alle kommissærer for vel utført arbeid i sesongene 2019 og 2020. 

Sportslig Utvalg (SU) 
Har bestått av; 
Jørn Ryggvik, leder (T) 
Asbjørn Andersen (T) 
Jakob Aune Høvik (styret) 

SU har i perioden hatt ansvaret for uttak av lag til Morgendagens helter, organisering av 
regionens høstsamling i 2019 og innstilling til styret vedrørende økonomisk støtte. 

Morgendagens helter – Regionsamlinger 
I 2019 ble regionens høstsamling arrangert på Falstadsenteret, Skogn. Teknisk arrangør var IL 
Sverre. Samlingen var sponset av Equinor. 

Tilbakemeldinger fra deltakere er enstemmig positive. 

I 2020 ble samlingen avlyst pga. Covid19. 

Regionmesterskap (RM) 
Det ble i 2019 og 2020 arrangert Regionmesterskap Bane på Prestmovelodromen, Stjørdal 
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Økonomi 
Region Midt er tilknyttet Grasrotandelen i Norsk Tipping. Dette gir mulighet til ekstra inntekt 
for regionen, penger som igjen vil komme til gode for klubbene. 

 

Årsregnskap 2019 
 

Resultat NCF Midt 2019 

DRIFTSKOSTNADER 

 
 

BELØP 

 
 

BUDSJETT 2019 

 
 

DIFF 

 
Møtekostnader 

 
12 249,- 

 
20 000,- 

 
7 751,- 

Støtte klubber 78 207,- 60 000,- - 18 207,- 

Regionsamling 5 797,19 30 000,- 24 202,81 

Sportslig utvalg 0,- 20 000,- 20 000,- 

Andre utgifter 52 465,98 20 000,- - 32 465,98 
 
Sum utgifter 

 
148 719,17 

 
150 000,- 

 
1 280,83 

 
DRIFTSINNTEKTER 

Kontingenter 

 
 
 

83 000,- 

 
 
 

133 000,- 

 
 
 

- 50 000,- 

Støtte idrettskrets 49 036,15 10 000,- 39 036,15 

Andre inntekter 3 851,82 7 000,- -   3 148,18 
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Sum driftsinntekter 

 
135 887,97 

 
150 000,- 

 
- 14 112,03 

 
Finansielle poster 

Renteinntekter 

 
 

201,07 

 
 

0,- 

 

RESULTAT - 12 630,13 0, -12 630,13 
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Årsregnskap 2020 

 
Resultat NCF Midt 2020 

DRIFTSKOSTNADER 

 
 

BELØP 

 
 

BUDSJETT 2020 

 
 

DI
FF 

 
Møtekostnader 

 
44 944,5 

 
20 000,- 

 
-  24 944,5 

Støtte klubber 17 000,- 60 000,- 43 000,- 

Regionsamling 0,- 30 000,- 30 000,- 

Sportslig utvalg 0,- 20 000,- 20 000,- 

Andre utgifter 3 920,52 20 000,- 16 079,48 
 
Sum utgifter 

 
65 865,02 

 
150 000,- 

 
84 134,98 

 
DRIFTSINNTEKTER 

Kontingenter 

 
 
 

0,- 

 
 
 

133 000,- 

 
 
 

- 133 000,- 

Støtte idrettskrets 35 184,- 10 000,- 25 184,- 

Andre inntekter 2 282,58 7 000,- -    4 717,42 
 
Sum driftsinntekter 

 
37 466,58 

 
150 000,- 

 
- 112 533,42 

 
Finansielle poster 

Renteinntekter 

 
 

80,3
7 

 
 

0,- 

 
 

80,37 

RESULTAT - 28 318,07 0,- -  28 318,07 
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Revisjonsberetning 2019 og 2020 
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Innkomne forslag 
 

Forslag 1: Engasjere forretningsfører for Region Midt. 
Forslagstiller: Regionstyret. 
 
Begrunnelse: 
Regionstyrene er tillagt oppgaven med å innkreve regionkontingenten fra klubbene. Dette er en 
oppgave som forbundet har ivaretatt tidligere. Denne nye oppgaven samt regnskapsføring, 
bilagsføring, utbetalinger samt oppfølging av økonomiske søknader gjør at styret foreslår 
engasjement av forretningsfører for å få utført disse viktige oppgavene best mulig. Regionstyret 
har erfart at det er vanskelig å få en tillitsvalgt til å gjøre dette, da det er arbeid som ofte krever 
spesiell kunnskap og kompetanse. 
 
Forslag til vedtak: Regionstyret får fullmakt av Tinget til å engasjere forretningsfører for en 
fast sum som ligger i Tingets forslag til budsjett for kommende Tingperiode.. 
 
Forslag 2: Forslag til ny lov for NCF Region Midt 
Forslagstiller: Regionstyret. 
 
Begrunnelse: 
Regionstyret ønsker å sikre av hele regionen blir representert i styret, og mener dette kan 
sikres med et tillegg i regionens lov. Under valg §17 pkt. 13a tas det inn et tilleggspunkt: 
Det skal være en geografisk fordeling i styret, med minimum 1 representant fra hvert fylke som 
tilhører regionen. Det samme gjelder vararepresentanter.. 
 
Forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner og vedtar forslag til ny lov for regionen. 
Komplett lovtekst ligger på regionens hjemmeside; 
https://sykling.no/om-ncf/regioner/dokumenter-region-midt  
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Fastsette kontingent 
Styret foreslår at klubbkontingenten for 2021 og 2022 blir samme som vedtatt på tinget i 2019. 
 
Medlemstall under 100: Kontingent kr. 2000.-/år. 
Medlemstall 100-499: Kontingent kr. 2500.-/år. 
Medlemstall 500 og over: Kontingent kr. 5.000.-/år. 
 
Forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner og vedtar det fremlagte forslaget til kontingent. 

Strategiplan 2021 - 2022 
Det jobbes fortsatt med Strategiplan for 2021-2023, legges frem på Tinget. 
 
 

 
 

 

Budsjett 2021 og 2022 
Poster BUDSJETT 2020 FORSLAG 2021 FORSLAG 2022 
• Inntekter    
• Kontingenter 133 000 130 000 130 000 
• Støtte idrettskrets 10 000 40000 50 000 
• Andre inntekter 7 000 10 000 10 000 
SUM inntekter 150 000 180 000 190 000 
• Utgifter    
• Møtekostnader 20 000 10 000 20 000 
• Støtte klubber 60 000 70 000 70 000 
• Regionsamling 30 000 30 000 30 00 
• Sportslig utvalg 20 000 20 000 20 00 
• Andre utgifter 20 000 50 000 50 000 
SUM utgifter 150 000 180 000 190 000 

 
Kommentarer til budsjettforslag: 

- Størrelse på kontingentinntekt fordrer fokus på fornyet aktivitet og rekruttering i lokale 
klubber 

- Støtte idrettskrets foreslått økt med 30 000  i 2021 og 40 000 i 2022 – fordrer søknad til 
Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal om støtte 

- Møtekostnader er forventet redusert noe, mange møter lar seg godt gjennomføre digi-
talt. Likevel lagt inn høyere beløp i 2022 pga forbundsting 

- Støtte til klubber økt tilsvarende reduksjon i møtekostnader 
- Utgifter regionsamling fordrer fornyet rekruttering aldersbestemte klasser, her har an-

tallet aktive gått ned 
- Andre utgifter: Foreslått økt med 30 000 for å dekke kostnad forretningsfører 
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Valg 
Følgende skal velges: 

• Leder og nestleder.  
• 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. 

o Regionstyret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. 
• Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1varamedlem 
• Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi regionstyret fullmakt til 

å oppnevne representantene.  
o Styret for Region Midt gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting i over-

ordnete organisasjonsledd. 
• Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionting. 

 
Det skal være en geografisk fordeling i styret, med minimum 1 representant fra hvert fylke 
som tilhører regionen. Det samme gjelder vararepresentanter. 
 
Alle verv og funksjoner er på valg. 
 
Valgkomiteens innstilling legges frem på Tinget.  
 

 
 

Regionstyret takker NCFs sentrale tillitsvalgte og ansatte, klubber, kommisærer og engasjerte 
enkeltpersoner for et godt samarbeid med regionens klubber i perioden 2019 - 2020. 
 
Styret NCF Region Midt 
 
Tove Moan Andersen 
leder 
 

Kjell Martinsen 
nestleder 

Hallstein Vemøy 
kasserer 

Anne Sophie Hunstad 
Sekretær 
 

Kristine Svendsen 
styremedlem 

Eldar Høydal 
styremedlem 

Jakob Aune Høvik 
ungdomsrepresentant 
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