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Styrets arbeid  
NCF Region Nord består av Finnmark, Troms og Nordland.(Nord for Saltfjellet) 
Store avstander innad i regionen bidrar til at det er økonomisk og praktisk meget krevende 
å ha fysiske møter. Styret har gjennomført 4 styremøter i 2020.  I tillegg har vi hatt kontakt i 
mindre grupper angående saker om ungdomssatsning/ samlinger og strategiarbeid ifm 
forslag til utarbeidelse av Regiones fremtid 
 
Regionen har deltatt på alle regionledermøter som er avholdt på Gardermoen. I tillegg har 
terminlisteansvarlig deltatt på NCF sitt terminlistemøte. 
 
 
Styret har i 2020 bestått av: 
 

- Synne Garder Pedersen, Tromsø CK 

- Jan Olav Olsen, Nerskogen IL Sykkel 

- Fredrik Karlsen, Lofoten SK 

- Frode Solberg, Bodø CK 

- Stian Kristoffer Evensen, Harstad CK 

- Martine Joks, Sirbma Sihkkelsearvi 

- Kristoffer Brasetvik Dverset, Bodo CK 

 

Varamedlemmer har vært: 

- 1.vara Mona Storteig, Fauske IL sykkel 

- 2.vara Jostein Jensen, Bodø CK 

- 3.vara Marit Helene Eira, Binges Sihkkelsearvi 

- 4.vara Stine Pedersen, Hammerfest sykkelklubb 

 

Kontrollkomiteen har bestått av: 

- Olav Verstad, Sirbma IL Sykkel 

- Ingrid Skjønhaug, Harstad CK 

 

Varamedlem har vært: 

- Totto Dahn Wiland, Bodø CK 

 

 



 

Valgkomiteen har bestått av:  

- Terje Cruickshank, Bodo CK 

- Synnøve Solbakk Sirma IL.  

 
 
Regionens arbeid: 
 
Gjennom en lengre prosess har Norges Cykleforbund sammen med regionene forsøkt å avklare 
regionens definerte arbeidsoppgaver og regionsstruktur. Region Nord har deltatt i denne 
prosessen. 
 
I hovedsak er Regionene bindeleddet mellom klubber og Forbundet v/ Administrasjonen 
Hovedoppgaver er bla.: 

- Terminlister og Regionmersterskap 

- Kommisæroppsett 

- Anlegg 

- Klubbutvikling 

- Sportslig utvikling av klubb og enkeltindivider 

 

Regionsstruktur for 
NCF Region Nord 

 
• Organisering i org kart som tidligere: 

Org håndbok  
• Underlagt sitt eget ting/årsmøte og forbundsstyret.  

• Mandatfordeling og makt v/ NCF ting som før i denne omgang 

• Drakter, profil og markedsmateriell 
o Settes sentralt av NCF 
o Eksempel på drakter 

 
o Web og mail struktur gjennom NCF sentralt 
o Kommersielle avtaler må godkjennes av NCF sentralt 

 

• Sportslig ansvar. (punkter i kursiv er ikke obligatoriske) 
o Regonslag terreng 

 Kunnskap og faglig fra landslags sjef (lls). 
 Lokal sportsansvarlig ansv. (trener 1 el. 2) for oppf. og gjennomføring av 

utøvere. 
 Utvelgelse i samarbeide med (lls).  
 Ønske om spesifikke 2x årlige samlinger i TeVe og Øst 

https://www.sykling.no/sites/default/files/publications/ncf_organisasjonshandbok_u6_v1_2019_hd20190603_0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1YaFHztMIg64633rc3jnsuTdb1GO1beeG?usp=sharing


o Regonslag landevei 
 Kunnskap og faglig fra landslags sjef (lls). 
 Lokal sportsansvarlig ansv. (trener 1 el. 2) for oppf. og gjennomføring av 

utøvere. 
 Utvelgelse i samarbeide med (lls).  

o Regonslag bmx (sør og øst obligatorisk) 
 Kunnskap og faglig fra landslags sjef (lls). 
 Lokal sportsansvarlig ansv. (trener 1 el. 2) for oppf. og gjennomføring av 

utøvere.  
 Felles drift av «Team Norway»  
 Utvelgelse i samarbeide med (lls).  

o Konkurranser 
 Deltagelse med regionlag LV i MDH rittet. 
 Lokale cupper. Admin og regionene lager felles konsept 

• Eks «Sør cuppen terreng» / «Øst cuppen landevei»   

• Fokus på å stimulere Peti Prix ritt 
 Reionsmesterskap LV og Terreng 

o Samling (gren uavhengig) – samarbeide med MDH 
 Region gjennomfører høst sesong i samarbeide med NCF admin. Lik 2019 

modell.  

 
• Terminliste ansvar 

o Registrering av regionale ritt. Alle regioner skal ha en terminliste ansvarlig.  
o Må jobbe tett og godt opp mot arr avd.  

• Kommisær utvalg  
o Som i dag – jobber mot admin 

 

• Rekruterings ansvar 
o Må ha en rekruterings-ansvarlig 
o God oversikt over regionens klubber som driver med rekrutering 
o Forsøke å påvirke klubbene mot rekkruteringsjobbing 
o Presentere og kjenne til NCF sitt rekrutteringsprogram «Tour og Norway for kids» 

(Trenger egen forklaring)  

• Anleggsansvarlig 
o Jobbe mot idrettskretsene og sentral ansvarlig for anlegg.  
o Lokal plan og mål på lokale anlegg.  

 

• Geografi 

Inndeling iflg nytt forslag:    Idrettskrets 
o Øst: Viken & Oslo     Oslo & Viken 
o Innlandet: Innlandet    Innlandet 
o TeVe: Vestfold og Telemark     Vestfold og Telemark 
o Sør: Agder & Rogaland    Agder & Rogaland 
o Vest: Vestland     Vestland  
o Midt: Møre og Romsdal & Trøndelag  Møre og Romsdag & Trøndelag 
o Nord: Norland & Troms og Finnmark  Norland & Troms og Finnmark 

 

• Annet 
o Sykkelskoler (sommerskoler), skal regionene gjøre noe ang dette? 
o Kurs, oversikt over behov 
o Bør man kalle det «Regions årsmøte med og uten valg» vs ting ting + årsmøte. NCF 

bør bare ha ett ting. ?? 

 



 
  
 
 
 
Samlinger 
 
Dert hr vært gjort forsøk på å arrangere samlinger for ungdom i Region Nord i regi av 
Harstad CK sammen med regionen, men dessverre måtte samlingen avlyses i siste liten pga 
smitteutbrudd i Harstad. 
Ungdomsgruppa i Harstad CK sækte og fikk tildelt 70 000,- fra Harstad kommune til å 
arrangere denne ungdomssamlingen i Harstad 
 
Det er ikke veldig mange ungdomssyklister generelt i nord, og avstandene mellom dem er 
ganske store. Dette resulterer i at det varierer hvorvidt man kan trene med noen på samme 
alder, eller samme nivå i store deler av landsdelen. Spesielt for jentene er dette en stor 
utfordring da de er enda færre enn guttene. Unge jenter som slutter med sykling sier ofte at 
de føler seg alene i sporten, og at det er vanskelig å opprettholde motivasjonen med så lite 
miljø rundt seg. Region Nord har en visjon om at sykkelglede og motivasjon kan 
opprettholdes gjennom samlinger der både jenter og gutter samles i samme samling. Vi 
opplever at det gir best effekt både sportslig og sosialt sett. 
 
Infoarbeid   
 
Regionen har en offentlig FB‐gruppe og en FB-side.  FB gruppen blir mer brukt og lest enn 
FB siden. I tillegg har regionen egne web‐sider på sykling.no, og denne er nå funksjonell .  
Det meste av info sendes også ut som epost, men epost ut til klubbene er utfordrende ved at 
klubbene ikke har oppdaterte adresser på de offisielle oversiktene.  Vi har også en egen 
kontaktliste for regionen som vi sliter med å holde oppdatert fordi klubber sjelden melder i fra 
selv om det er endringer i ledelsen.  
 
Terminlister  
 
Terminlisteansvarlig har måttet sette visse premisser for godkjenning av ritt. Rittene må være 
iht reglement gitt av NCF. Dette gjelder klasseoppsett fra de ulike nivåene av ritt (regionritt, 
turritt, trimritt osv). Dette er viktig ift forsikring ved eventuelle ulykker. Det oppfordres til å 
delta på kommisærkurs og arrangementskurs i regi av NCF. 
Det har så langt det lar seg gjøre vært forsøkt å unngå ritt av samme gren, i rimelig nærhet, og på 
samme helg. Ritt med aldersbestemte klasser og aktive klasser blir prioritert.  
 
Beklageligvis har de aller fleste ritt i 2020 måtte avlyses grunnet smittevernhensyn. Både pga 
restriksjoner og pga utfordringer med å planlegge. 
 
Terminlisten kan søkes opp her: http://sykling.no/terminlister 
Velg avansert søk, og region nord, for ritt nord for Saltfjellet 
 
 
 
Regionmesterskap 
 
NCF ønsker at status for Regionmesterskapene heves og at klubbene prioriterer disse 
arrangementene som et av sine satsningsritt.  
Det har i 2020 ikke vært avholdt Regionmesterskap i Region Nord. 
 
 
 

http://sykling.no/terminlister


 
 
 
 
 
 
 
 
Anlegg  
Regionen vil jobbe for etablering av spesifikke sykkelanlegg i regionen. Dette gjelder ulike typer 
anlegg som rundbane for terreng, terrengparker, BMX arena, barne- og rekrutteringsparker, 
pumptrack, minivelodrom med flere.  Vi hadde håpet å arrangere et anleggsseminar, men er 
nødt til å utsette det til høsten 2019.   
Harstad CK har særligkommet langt i plan- og finansieringsarbeidet med Blåbærhaugen 
Sykkelpark. Mer info om dette finnes her: www.harstadsykkelpark.no 
 
  

 
Økonomi 
Regionen finansieres gjennom klubbkontingenten, hvis størrelse fastsettes av 
regionstinget. I 2020 har den vært på Kr 1.500,-. I tillegg til dette søker regionen støtte 
fra de ulike Idrettskretsene til særskilte tiltak og aktiviteter. Regionen kan og inngå 
egne sponsoravtaler for å styrke finansieringen av sitt arbeide. For 2018 er aktivitetene 
finansiert av klubbkontingent samt tilskudd fra Nordland- og Troms & Finnmark 
Idrettskrets.   
 
Regnskapet for 2020 gjøres opp med et positivt resultat på kroner 165 861,-. 
Sum egenkapital er på 317 325,- med en kontantbeholdning på 285 825,- 

http://www.harstadsykkelpark.no/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


