
Referat møte GU bane 24. juni 2021 

 

Deltakere:      Martin Feldmann  

 Jørn Michalsen 

Jan Inge Hansen 

Tone H Lima 

Geir Inge Ringen 

Cato Karbøl 

Eystein Westgaard 

 

Agenda: 

1. Status velodromer 

2. Status NM og fastsettelse av dato. Fastsettelse av program  

3. Rekruttering og markedsføring av banesykling 

4. Utfordringer rundt konkurranser i Hvite-Russland 

5. Eventuelt 

 

Sak  Tema  Ansvarlig/ 

Oppfølging  

1  Status velodromer 

Sola er overtatt og tas snart i bruk. 

Levanger går inn i sluttfasen. Det pågår siste del av betong arbeid. 

Asker er i rute. Arbeidet går iht plan. 

Jan Inge 

2 NM Bane fastsettelse av datoer og program 

Følgende anbefales fra Cato og er koordinert med Tor Helge. 

UM/UL 23-24 okt 

NM jr og Elite 30-31 okt 

NM Master 27-28 nov 

 

Program NM (se vedlegg) 

Cato la frem forslag til program NM JR/SR Elite og UM/UL. 

NM Master: Følge internasjonalt program: Sprint, 1000 m, forfølgelse, 

fellesstart og poengløp. Eystein presenterte forslag til program.  

 

Forslagene ble vedtatt.   

Arrangør og  

Cato 

3 Rekruttering og markedsføring banesykling 

Vi må utnytte det at velodromer ferdigstilles og det blir arrangement ut over 

høsten med NM som høydepunkt. NCF må kjøre en kampanje både internt i 

sykkel-Norge og ikke minst mediedekning for å vise at Norge har fått to nye 

anlegg nå på forsommeren. Vi kjører et nytt Teams møte med alle regioner 

for å promotere NM. Vurdere å legge ut møtet slik at klubber også kan være 

med. Vi må også få fokus på Anita som en av Norges største medaljehåp i 

OL. God markedsføring er gode bilder filmer og artikler med aktiv sykling på 

bane. 

Jan Inge. 

Jørn og Tone 

kaller inn til 

møte. 



4 Utfordringer rundt konkurranser i Hvite-Russland 

I lys av situasjonen rundt menneskerettigheter i landet og et stadig større 

internasjonalt fokus, begynte NCF å vurdere deltagelse og gjennomføring av 

baneritt 23-27 juni. VM hockey ble flyttet fra Hvite-Russland. NCF tok opp 

saken med UEC. Det ble oversendt et brev med protest mot arrangementet. 

Brevet ble kjent i GU Bane før det ble sendt UEC. 

UEC har tatt affære. Arrangement er kansellert. Pr dato leter UEC etter ny 

arrangør. 

 

 

5 Eventuelt 

Planlagte arrangement på Sola arena, innspill fra Eystein 

24-26/9 Morgendagens Helter. Samarbeid mellom flere regioner. 
8-10/10 Region Øst 
14-16/1 - 2022 Region Øst 
 

 

 

 


