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Referat 

Møte 11/2020-2022 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18:00-20:30 18. august 2021 

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

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter, Cato Karbøl og Hege Kristin Moen 

Forfall:  Jakob Høvik og Erik Sæter 

Referent:   Haakon Faanes  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Innledning og godkjenning av dagsorden 
Referat fra forrige møte ble godkjent på e-postrunde etter møtet. 
Innkalling sendt ut pr e-post. 2 saker innmeldt til eventuelt. Godkjent.  
 

2. Status Corona – begrensninger og muligheter 
Er pr nå i Trinn 3 i myndighetenes gjennåpningsplan. Trinn 4 er utsatt intill videre. Dette medfører flere 
restriksjoner som gir begrensinger og føringer for arrangement og aktiviteter. NCF har publisert 
retningslinjer for hvordan myndighetenes begrensinger skal gjennomføres ifm ritt og andre aktiviteter. 
NM Maraton og Rundbane er gjennomført meget bra av hhv Kvam IL/Furusjøen Rundt og Brumunddal SK. 
NC-rittene går nå etter den lagte planen. Rittene som har vært arrangert i NC/NM har fungert godt med 
begrensingene, men både tidsbruk og økonomi blir sterkt påvirket av begrensninger. 
Gejnnstående ritt NM/NC: 
NM (inkl UM/UL) Terreng XCE: Svelvik SK, er planlagt gjennomført 4. september  
Maraton:  
NC 2 Hanekamp/Rypejakta er utsatt til 4. september.  
NC 4 Helterittet, er avlyst. 
NC Rundbane: 
NC 3-5 SK Rye, er utsatt til 24.-26. september. 
NC 8-9 IF Frøy, planlagt gjennomført 21.-22. august (Nordisk Mesterskap er avlyst grunnet 
innreiserestriksjoner) 
NC 10-11 CK Halden/Idd SK, er planlagt gjennomført 11-12. september 
 

3. NC/UCI-ritt og NM 2022 
GU gikk gjennom mottatt søknad om NM Terreng Rundbane 2022. GU anbefaler søknaden. Cato melder inn 
sak til neste styremøte i NCF og utarbeider saksunderlag. 
Cato har meldt inn 5 UCI-ritt for Terreng Rundbane til UCI. Har fått aksept med å melde inn arrangør og 
endelig dato straks dette er klart. Grunnet avlysning av årets Nordisk Mesterksap og mulig viderføring til 
neste år for samme arrangør, må rittene i august og september sees opp mot dette. Cato og Haakon tar en 
runde for avklaringer med potensielle arrangører og mot Nordic Cycling ift dato for Nordisk. 

 

4. Terrengkarusell 
Planlagt pilot/test av et lavterskal arrangement har ikke kunnet blitt gjennomført. Arrangøren har vært 



 
 

opptatt med sykkelskole for yngre og prioritert dette. 
 

5. Anleggsveileder 
Saken flyttes til neste møte. Erik og Jakob meldte forfall til dette møtet. 
 

6. Trenerseminar 2021 
Planlagt gjennomført 6.-7. november i parallell med åpen samling for ryttere fra 15 til 23 år. 
Planlegt gjennomført på Hoxmark (må sjekkes). 
Utviklingsplan, trening i aldersbestmte klasser og gjennomføring av tekniske trening i praksis er ønsket 
fokus. 
Eddy, Kent og Ingrid holder i videre planlegging. 
 

7. Info fra Landslaget 
OL: Godt fornøyd med gjennomføring. Det ble ikke fullt så varmt som planlagt, men høstet likevel mye 
erfaring knyttet til aklimatisering. Prestasjonen var bra. Klar heving fra foregående WC, men ambisjonene 
var høyere. 
EM: Gode prestasjoner, med alle 7 startende inn blant de 20 beste i sine klasser. Spesielt juniorgutta kjørte 
meget godt fra dårlig seeding/startposisjon. 
VM: 5 deltagere er tatt ut. Kriterie er mulighet til topp 10 plassering i sine klasser. 
WC SUI: Sender liten tropp, da Lenzerheide er et svært krevende sted (mtp løypeutforming) for lavere 
seedede utøvere, samt at det ligger på ca 1500 moh. Utfordrende høyde mtp aklimatisering 
WC USA: Det vurderes hvorvidt det skal sendes utøvere. Mulig erstattes med andre ritt i Sør-Europa senere 
i sesongen. 
 

8. Utstyrreglement 
Utvikling av tilgjenglig utstyr og pris nivå bør følges opp hvert år opp mot gjeldene begrensninger for 
aldersbestemte klasser. Kent gjør et sjekk med særlig fokus på elektrisk gir og karbonfelger. 
 

9. Eventuelt 
SK Rye ønsker GU sin vurdering av nytt konsept for avvikling av deres første ritt under Rye 
Terrengsykkkelfestival. Dette gjelder for K/M 15-16 og K/M Junior. Eliteklassene har UCI-ritt og må følge UCI 
sine bestemmelser. GU er positivite til å starte rytterene i grupper på 4 og 4. Inndeles etter seeding hvor de 
lavest seedede starter først. 
Det har stadig oppstått diskusjoner om bruk av «sammenlagt trøyer» i NC-ritt. Det er argumenter for og i 
mot, men GU mener at UCI sine bestmmelser skal følges. Dette innbærer at NC-trøyene skal benyttes av 
leder NC sammenlagt selv om rytterne innhar NM-trøye. De eneste trøyene som har forrang er VM-trøye og 
før der igjen ledertrøyer i etapperitt. Ref. UCI 1.3.071 
 

10. Neste møte(r) 
Neste møte arrangeres plalegges til 12. eller 14. oktober. Innspill til saker på agendaen, sendes Haakon. 
Fysisk møte er ønskelig dersom situasjonen tillater det. Haakon følger opp og kaller inn til møte. 

 


