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Referat fra GU-BMX sitt  

Arrangørmøte via Teams 22.04.2021 

 

 

Deltagere:    • GU: Helge Gunnar Garnes Nesse(Sviland), Thomas Müller Karlsen(Moss), Ken 

Meland(Sviland), Dag Kristoffer Borgenhov(BOC) og Tonje Ailin Solheim(Gressvik).   

• NCF: Cato Karbøl og Truls Ørneberg. 

• Teknisk Utvalg: Kjell Ivar Larsen. 

• Aremark: Jostein Lie. 

• BOC: Vibeke Ansteinsson, Lars Lundamo, Christian Adriaenssens og Andreas Førland. 

• Gressvik: Ken Hansen Solheim og Gard Bunes. 

• Klepp: Njål Fjotland. 

• Moss: Kay Wågbø, Simon Magnus Simonsen og Mette Thomson. 

• Råde: Tom Kristensen og Ole Eriksen. 

• Sandnes: Mathias Stene og Roy Kenneth Holmen. 

• Sola: Monica Leinebø. 

• Solum: Gry Søvik Pedersen, Per Haugen og Terje Vedvik. 

      

 

Ken Meland ønsket velkommen til deltakere på vegne av GU-BMX, og informerte om hvilke representanter vi hadde 

med oss på møtet fra NCF. 

Sak 1- Gjennomgang av NCF sine Covid-anbefalinger. 

Cato Karbøl, arrangementsansvarlig i NCF presenterte seg og Truls som også deltok på møtet fra samme avdeling. 

Informerte om forestående gjenåpning og puljer og hva det betyr for sykkelsporten. Mulighet for å arrangere lokale og 

regionale løp før nasjonale. Full skala NC blir først ved trinn 3 av gjenåpningen. Det må hele tiden tas hensyn til 

nasjonale og lokale restriksjoner. Ved lokale tilpasninger av restriksjoner er det alltid de strengeste som gjelder 

 

 

Sak 2 – Foreløpig nasjonal terminliste 

Det vil komme endringer, vi må justere underveis. 

 

Sak 3 - Oppdaterte høydepunkter NC Norm 

- Fjernet etter-anmeldingsgebyr for ryttere 12 år og yngre. 

- Info om ny klasse; Superclass. Klasse for 17 år og eldre. 

- Delt opp cruiserklasse; 11-29 år og 30 år +. Det kan sykles med cruiser i Superclass også. 

- Kun 5m startbakke i NC. Begge sletter åpne(ved pro-section) fra 11 år og opp. Må fullføre strekningen man velger. 

  Ved flere pro-strekker på en bane må man ikke velge pro-section-strekke nr 2 selv om man syklet den første, dette     

  velger man selv. Man fullfører den man starter på. 

- Sanitet; min. 4 stk. Kan være mulig for noen klubber med oversiktlige baner å få senket utgifter til sanitet.  

- Premiepenger: Slått sammen premiepengene fra de øverste klassene. Et tilsvar til pumptrack-konkurranser som 

  det har blitt flere av og hvor det er høye summer som pengepremier.  

 



 
 
Sak 4 – Oppdaterte høydepunkter i NM Norm 

- Samme endring vedr. sanitet som NC norm. 

- Deler opp cruiser-klassene også her. 

- Bekledning 13+ skal være klubbtrøye. 

 

Sak 5 – Gjennomføring av løp 

- Vi gikk gjennom endringer i tilpasningsreglementet for BMX racing i Norge; 

 - Samkjøring av klasser jenter/gutter blir med samme alder i motsatt kjønn. Da typisk ved for få påmeldte i  

   jenteklasser. Superclass damer kan samkjøres med jenter 15-16 år (bemerkning her at i Norgescup så deles 

   klassene igjen for premiering).  

- Klubbene oppfordres til å arrangere lokale løp når det er mulig, for å opprettholde aktivitet og gleden med løp også  

  under pandemien. Nasjonale løp og løp med ryttere fra flere fylker først mulig ved gjenåpning trinn 3. 

Sak 6 – Spørsmål fra klubber 

- Ble tatt opp problematikken for klubber med medlemmer som bor utenfor klubbens kommune, som da ikke har fått 

være med på egne klubbtreninger. Vi vet at klubber har vært flinke til å hjelpe hverandre tidligere og også nå, og 

oppfordrer videre til å la medlemmer få sykle med på treninger med klubb i egen kommune, selv om det ikke er 

rytterens egen klubb. Det fins flere eksempler på syklister som har fått lov til det. Det er absolutt positivt for alle å 

hjelpe hverandre med å beholde medlemmer og sykkelglede for syklister i andre klubber også. 

 

 

Sak 7 – GU sin rolle, Region, klubb 

Helge Gunnar informerte om Grenutvalget og at alle sykkelgrener hos NCF har sitt eget utvalg.  

GU er et bindeledd mellom klubbene og sykkelforbundet. 

 

Sak 8 – Klubbledermøte høsten 2021 

- Det ønskes at en klubb kan ta på seg ansvaret for arrangering av klubbledermøte i november. GU ønsker å høre om 

det kan være en klubb som kan være interessert og sette agenda m.m. Ingen klubber meldte seg under møtet, men 

håper at det kommer noen i etterkant av møtet som kan være interessert. Mest sannsynlig blir dette et Teams-møte. 

 

Sak 9 – Eventuelt 

- Det etterspørres kurs/seminar for trenere vedr. ny utviklingstrapp som er utarbeidet for sykkelsport generelt. Det blir 

opplyst om en utviklingstrapp spesielt for BMX racing som er under utvikling og det kan være greit å vente til den er 

klar. 

 

 

 

Referat skrevet: 

03.05.2021  

Tonje Ailin Solheim 

GU-BMX 


