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Referat 

Møte 9/2020-2022 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18:00-20:30 5. mai 2021 

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

Tilstede NCF Adm: Truls Ørneberg (sak 2 og 3) og Cato Karbøl (sak 2 og 3) 

Forfall:  Jakob Høvik og Eddy Knudsen Storsæter 

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 
Myndighetenes gjenåpningsplan regulerer når ritt i ulike omfang kang gjennomføres. Det forventes at Trinn 
2 blir innført i slutten av mai. Ved Trinn 1 og 2 kan Elite og Junior delta i nasjonale ritt. Aldersbestemte 
klasser kan kun kjøre regionale ritt. Master-klassene kan ikke konkurrere før på Trinn 3. Dette medfører 
følgende plan foreløpig: 
NC Maraton: NC 1 er utsatt til 5. juni. NC 2 er foreløpig uavklart, men ser på mulighet for å arrangere i 
september. NC 3 er utsatt til 31. juli. 
NC Rundbane: NC 1-2 er utsatt fra 17.-18. april til 7.-8. august grunnet pandemien. NC 3-5 onsdag er utsatt 
til 24.-26. september. 
Øvrige ritt i NC og NM er det foreløpig ingen endring på. Når Trinn 3 innføres er avgjørende sammen med 
arangørens muligheter for eventuelt å flytte til andre datoer. 
NC-ritt kan gjennomføres på trinn 1 og 2 for Elite og Junior. I tilknyttning til dette arrangementet er det 
mulige å gjennomføre et regionalt ritt for aldersbestemte klasser som en egen (eller flere) kohort(er). 
 

3. NC/UCI-ritt og NM 2022 
Søknadsfrist til NCF for UCI-ritt i 2022 er 2. juli. Alle arrangører av UCI-ritt i 2021 har fått tilsendt 
søknadsskjena fra UCI. Før søknadsfristen til NCF må datoer koordineres i Norden for å hindre 
sammenfallende datoer i størst mulig grad. Derfor ønsker NCF tilnbakemeling fra interesserte søkere i løpet 
av mai, slik at koordinering og evt justeringer kan gjennomføres før søknadsfristen. Cato sender ut info til 
potensielle søkere og legger ut info på sykling.no så snart som mulig. 
Den internasjonale terminlisten for 2022 er ganske tett. Påsken faller også sent i 2022. Dette gir få helger å 
velge mellom for NC- og NM-Rundbane. 

 

4. Info fra NCF styremøte 
Haakon ga kort info fra siste styremøte i NCF (29/4-21). 

 

5. Forslag til konsept «Terrengkarusell» 
Det er liten kapasitet til å jobbe med salg av konseptet hos NCF «sentralt». Permisjon i markedsavdelingen. 



 
 

GU fokuserer da på 2022 for konseptet. Kent sjekker mulighet for å kjøre en lokal pilot for å prøve 
konseptet og input tio en berivelse som kan brukes til å selge konseptet og gjennomføring for lokal 
arrangør. 
 

6. Anleggsveileder 
Ny versjon av dokumentet ble distribuert før møtet. Enighet i GU om at dokumentet nå har en form og et 
innhold som ser bra ut. Erik og Jakob jobber videre med å sluttføre dokumentet. Innspill sendes til Erik. 
Ambisjon om at dokumentet skal være ferdig i løpet av september. 
 

7. Trenerseminar 2021 
Nytt seminar plalegges gjennomført etter sesongslutt. Ser på muligheter for å gjennomføre samtidig med 
«åpen nasjonal samling» for aldersgruppen 15-23.  Eddy, Kent og Ingrid holder i videre planlegging. 
Stor enighet om betydningen av seminaret (og åpen nasjonal samling). Seminaret er et supplement til NCF 
sine trenerkurs. Inormasjon og markedsføring om disse kursene vil bli gitt på seminaret. 
 

8. Oppfølging av aksjoner fra fremtidsbildet 
Kort gjennomgang av status. 
 

9. Eventuelt 
Aktører i reiselivsbransjen tilbyr kurs/sertifisering som MTB-guider. Er dette noe som kan være av 
interessse for NCF mtp ulike former for samarbeid etc? Åpen disksusjon. 
 

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

 


