
Avd./seksjon/skole/team Styremøte NCF Region Midt 
Møtedato 28.09.21  
Møteleder Tove Moan Andersen 
Referent Anne Sophie Hunstad 
Til stede Tove M Andersen, Kjell Martinsen, Anne Sophie Hunstad, Eldar 

Høidal, Sveinung Talberg, Oscar Eiden-Lillevik 
Forfall Jakob Aune Høvik, Britt Elin Roald Farstad 

 

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist 
1. Protokoll fra 22.06.21 enstemmig godkjent   
2. Info fra Leder. 

Informerte om kommunale Ildsjelprisene og oppfordret  til å sende 
inn navn på aktuelle kandidater. 
Refererte fra Forundsstyremøte ( protokoll på NCF sin side) 
Antall  NC-ritt i regionen har vært 4. Alle avholdt i nordre del av 
Trøndelag. 
Regionmesterskap terreng arrangert av TVK. Deltakere fra hele 
regionen. 
Anlegget i Nilsbyen åpnes våren 2022 og da deles Hedersprisen til 
Ola Resell ut. 
Kjell Martinsen orienterte om NM Master i Mo i Rana. Flott 
arrangement på lukket bane. Utfordring å skaffe lokale 
kommisærer. Viser at vi må utdanne flere. 
Sveinung Talberg orienterte om økonomien. Krav om 
regionkontingent i ferd med å bli sendt ut til klubbene. Det er 
krevende å finne riktig e-post adresse til klubbene. Klubbene 
oppfordres til å sjekke at de ligger inne med korrekt E-post 
adresse.  
Viktig: følgene av ubetalt regionkontingent er nekt i rittdeltakelse. 
Ungdomsrepresentant Oscar Eiden-Lillevik orienterte om økende 
aktivitet av ungdom i terreng i Sandnessjøen. 
Eldar Høidal: Sykkelklubbene i M&R har egen FB side. Det har vært 
svært liten deltakelse i høstens ritt. Sykkylven turritt, Trollstigrittet 
og Nibberittet ble arrangert. 
I framtida må aldersgruppa 10-16 år prioriteres. Molde Challenge 
er et trimritt for aldersbestemte klasser. Vi skal ha som mål å 
aktivisere flest mulig, men vi må også stimulere de som vil 
konkurrere. 
 
Sak om rekruttering og strategi for dette tas opp på neste 
regionstyremøte. 
 

Tove M. 
Andersen 

 

3. Samling for Morgendagens Helter på Sola 1-3.10.21 
Tove M. Andersen orienterte om planlegging og økonomi for 
samlinga på den nye velodromen. 
Region Midt har 8 deltakere. Oscar og Tove deltar fra region Midt 
som ledere. Innkalling og program er oversendt styret i ettertid av 
møtet. 
 

  



4. Eventuelt : 
Neste regionstyremøte settes 26.10 20-21.30 på Teams/Skype 
Info om status anlegg i Region Midt: Utendørsvelodromen på 
Levanger snart ferdig. 
Åpnes våren 2022 
 
Saker neste styremøte: skaffe oversikt over anleggsplaner for 
rundbaner i regionen og hva regionen ellers har av anlegg. 
 

Tove og 
Kjell 

 

 

 


