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Forfall: 

Tone H Lima 

Tor Helge Skretting 

Torstein Lunder 

Leidulf Horpestad 

Jan Kåre Bredal 

 

Geir Inge Ringen 

Rolf M Hansen 

 

Agenda: 

1. Status Velodromer                           Dag/Martin 

2. NCK, status                                      Dag 

3. Arrangement                                    Jan Inge/Martin  

4.  Eventuelt                                         Alle 

 

Sak  Tema  Ansvarlig/ 

Oppfølging  

1  Status velodromer 

Orientering fra Dag på status baner. 3 baner bygges. Vi må ikke glemme banen 

i Østfold. Utfordrer GU Bane til å skape aktivitet rundt denne banen. 

Status Sola: Pri å få banen ferdig og overlevert. Uke 19/20 blir banedekket lagt 

ferdig med merkinger etc. Da er banen ferdig. Uke 21 er det planlagt montering 

av teknisk utstyr. Kommisærer får også innføring på utstyr denne uken. Da er i 

praksis velodromen klar for overlevering. Uke 22-23 kan velodromen brukes. 

Offisiell åpning er tenkt i midten av august. Sommerperioden er tenkt bruk av 

kommisærer for testing og kompetanseheving. Ønskelig med aktivitet på banen 

gjennom sommerperioden. 

Se vedlagte brief som Dag gikk igjennom med tanke på status. 

 Dag/Martin 

2 NCK  

Dag ga en kort status. NCK som kompetansesenter blir også viktig for 

utviklingen av banesykling i Norge.  

 

Dag 

3 Arrangement 

Sola CK er tildelt NM. Det planlegges to arrangementshelger med 

senior/junior/ungdom. Sola CK fremmer søknad til NCF for få godkjent 

arrangementsopplegget. 

Jan Inge 

Tor Helge 



 

GU Bane har ambisjoner om også å få gjennomført NM Masters, UCI ritt og 

Nordisk. Oppfordringen går til klubbene som sokner til velodromen på Sola 

eller naturlig kan være arrangører. Dette var også en del av hensikten med å 

invitere aktuelle klubber inn i møtet.  

Sola CK inviterer de andre klubbene med i sitt arbeide og forberedelser til NM 

(noe som starter allerede nå) for å skape kompetanse og bygge mal/konsept for 

arrangement. Samme tilbud gir Martin ift kommisærene sin opplæring. På 

denne måten kan det trekkes veksler på hverandres arbeid og utvikle 

arrangement i lag.  

 

GU Bane har et håp og ønske om at det er arrangører som tar på seg NM 

Masters, Nordisk og UCI ritt. 

Cato kontaktes med tanke på å klargjøre økonomi rundt disse arrangementene, 

Cato bes også om å sjekke krav fra UCI vedr å måtte arrangere baneritt. 

 

GU Bane blir å invitere regionene til nytt møte når SOL CK har klar datoene 

for NM. 

4 Eventuelt 

En god måte å skape aktivitet og fokus på banesykling er å bruke lokale 

friidrettsbaner. Gir god treningseffekt og har stor likhet med sykling på bane. 

Klubbene oppfordres til å bruke friidrettsbaner som et godt alternativ.  

 

Vi oppfordrer alle til å følge utviklingen på Sola velodrom: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=3v%20velodromen%20sola%20arena 

 

Innspill til NCF rekrutteringsarbeid følges opp ytterligere og spesielt det å 

skape aktivitet på alle velodromer. 
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