
Referat fra styremøte i NCF Region Midt, på Teams 22.6.2021. 

 

Møtte: Tove Moan Andersen, Britt Elin Roald Farstad, Oscar Eiden Lillevik, Sveinung Talberg, 
Kjell Martinsen, Jakob Aune Høvik og Eldar Høidal. 

Meldt forfall: Anne Sophie Hunstad. 

 

Sak 1. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 

Protokollen ble enstemmig godkjent. 

Sak 2. Orienteringer 

Tove orienterte om at styret i NCF hadde fysisk møte under NM i Kristiansand sist helg, uten 
at regionlederne var til stede. På styremøtet ble ny lovnorm, som vi tidligere har behandlet, 
godkjent.  

Tove fortalte også at det første Norges-cup-arrangementet ble avviklet i Trøndelag, i Skatval. 
Det blir ny Norges-cup i Trøndelag, Skogn, i slutten av august. 

Regionen har fått en norgesmester: Camilla Rånes By, Stjørdals Blink ble norgesmester i 
fellesstart K junior. Hun fikk også bronsemedalje i NM tempo. 

I K 23 fellesstart fikk Anne Dorthe Ysland, Gauldal SK sølv. 

Kristian Aasvold, Coop/TVK fikk en bronsemedalje i fellesstart M Elite.  

Gratulerer så mye til alle tre fra regionstyret! 

Kjell opplyste om at NM Master blir arrangert i Nordland 4.-5. september. 

Han fortalte også om en krevende kommissærsituasjon i Nordland. Det er tre-fire 
kommissærer som går igjen i alle ritt. De siste sesongene har det ellers vært få ritt å delta i. 
Det kan også være med å svekke rekrutteringa av dommere.  

Kasserer Sveinung informerte om at det for tiden står 319.000 kr på regionens bankkonto. 
Det vil snart bli sendt ut faktura for regionkontingent for 2021. I 2020 ble det ikke krevd inn 
kontingent pga koronasituasjonen. 

Eldar informerte om bra aktivitet på treningssida i mange klubber i M&R. De ritt som skulle 
vært arrangert før sommerferien er utsatt. Også i Møre og Romsdal er det knapt med 
kommissærer, og få ritt å utøve dommeroppgaver i. I år er det ikke et eneste aktiveritt i 
fylket. Nye regler om lukka løyper har gjort arrangørene skeptiske.  

Oscar fortalte at han har vært med på møte i ungdomsvalget i forbundet. Representanter for 
fem av regionene møtte. På møtet ble det bl.a. luftet om noen var interessert i å ta 
løypevaktkurs. 



Jakob sitter i GU – terreng i NCF, og orienterte litt om aktiviteten der. Hans inntrykk er at det 
er voksende sykkelinteresse, særlig innenfor nye greiner som enduro. På den annen side er 
det fallende interesse for tradisjonell konkurransesykling. Det ser en også på søkinga til 
sykkellinja på Melhus vgs. Sykkel-Norge må fange opp interessen for nye sykkelaktiviteter, og 
få fram fordelen en har ved å være med i en NCF-klubb, bla i forbindelse med forsikring og 
støtte til utvikling av anlegg. 

Britt Elin sa at det ikke hadde vært noen møtevirksomhet i rekrutteringsgruppa. 

Sak 3. Økonomi 

Regionen har stabil og god økonomi. Det vil bli undersøkt om regionen har rett på 
støttemidler fra idrettskretsene i Nordland og Møre og Romsdal. 

Sak 4. Morgendagens helter 

Dette er et prosjekt som Equinor sponser. Det er knyttet opp til landeveissykling og rettet 
mot syklister i junioralder.  

Flere av medlemmene i styret mente at dette var en for snever målgruppe for 
regionsamlinger. Man ønsker at regionsamlinger fanger opp bredden av syklister og at en 
også inviterer yngre ryttere, ned til 14-årsalderen.  

Sak 5. Eventuelt 

Jakob tok opp behovet for flere terreng rundbaneanlegg i Norge. I dag er det fire-fem anlegg 
de fleste ritt arrangeres i. Det er ønskelig med bedre geografisk spredning på anleggene. 
Jakob ber medlemmene i styret undersøke om det kan finnes områder i regionen der det 
kan utvikles gode rundbaneanlegg. Han sender kravspesifikasjoner for slike anlegg ut til 
styremedlemmene.  

Møtet varte fra 20.30 til 22.20. 

Neste møte i regionstyret ble fastsatt til 31.8. kl. 20.30, på Teams. 

 

Eldar H. ref (I Anne Sophies fravær ���� 


