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Referat 

Møte 12/2020-2022 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18:00-20:30 12. oktober 2021 

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

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter og Cato Karbøl (sak 2) 

Forfall:  Ole Kristian Rudland, 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. 1 sak innmeldt til eventuelt. Godkjent.  
 

2. NC/UCI-ritt og NM 2022 
Søknader om UCI-ritt oversendt UCI. Har tidligere mottatt aksept for innsending etter den opprinnelige 
firsten. Søknadene dekker alle runder for NC Terreng Rundbane. Publisering av NC Terreng Rundbane skjer 
så snart vi mottar tilbakemelding fra UCI. 
For NC Terreng Maraton er søknadsfristen 1. november. Foreløpig er ingen søknader mottatt. 
For NM er NM/UM Terreng Rundbane (XCE, XCC og XCO) 2022, tildelt Lillehammer CK av NCF Styre. 
Avholdes 16.-19. juni. 
Søknader til NM Terreng Maraton vil bli sett i sammenheng med søknader til NC Terreng Maraton. 
Cato sørger for publisering av søknadsfrist på sykling.no 
 

3. Anleggsveileder 
Erik har flyttet til Italia, har utfordringer med å stille på møter i GU i tiden fremover, grunnet dårlig nettverk 
samt arbeidssituasjonen. Jakob har en konkret forepørsel om tilbakemelding ute. Når tilbakemelding er 
mottatt blir dokumentet ferdigstilt og oversendt NCF Adm. 
 

4. Trenerseminarer og åpen samling 15-16 år 2021 
Trenerseminar for inviterterte trenere gjennomføres fredag 12. nov på OLT. Invitasjon sendt til bl.a NTG-
skoler og Wang. Temaer; sesongplan 2022, trening og arbeidskrav samt erfaringsutveksling. 
Trenerseminar 13. nov og åpen samling 15-16 år 14. nov: 
Gjennomføres på Hoxmark, Drøbak/Son. 
Innhold: Utviklingsplan, trening i aldersbestemte klasser og gjennomføring av tekniske trening i praksis. 
Eddy sørger for publisering av seminar og samling på sykling.no. Linkes videre på FB-gruppe NC Terreng 
Rundbane. Påmeldingsfrist 4. nov. 
 

5. Utstyrsreglement aldersbestemte klasser 
Sjekk av markedsutvikling er foretatt. Det er en klar tendens til at både elektrisk gir og karbonfelger blir 
«normalt» på stadig flere sykler utenfor «High end segmentet». Det er viktig at ikke sykler som ellers er 
innenfor reglementet må suppleres med ekstra innkjøp for å kunne benyttes.  
Det er ønskelig med en samkjøring av reglementet på tvers av grenene Landevei, Terreng og evt CX. Før 



 
 

endelig beslutning gjøres det en avsjekk mot prosessen og beslutning i relevante GU. Endelig beslutning 
ønskes fattet på neste møte i GU Terreng. 
 

6. Uttakskriterier og representasjon 
Det er ønskelig å stimulere til utvikling gjennom både representasjonsoppgaver og treneroppfølging. For 
best mulig utvikling av ryttere er det viktig at eventuelle representasjonsoppdrag «treffer» ift. den enkeltes 
rytter sitt nivå. Derfor er det viktig at det vurderes hvilke ritt og oppdrag som er riktig ift. det nivået 
utøveren har mulighet til å konkurrere på.  
For å kunne gi ryttere den støtte de trenger for å utvikle seg fra sitt nivå er det viktig med trenere som er 
«tett på». God kommunikasjon og tilbakemelding til utøvere ifm. uttak til representasjonsoppgaver er 
vesentlig. Aktuelle representasjonsoppgaver og kriteriene for uttak skal publiseres i god tid før sesongen 
starter. 
 

7. Innspill til GU mottatt gjennom sesongen 
Gjennomgang av loggførte innspill og observasjoner. Feler innspill knytter seg til kjøreplan for NC 
Rundbane. Disse blir tatt ifm. gjennomgang av kjøreplan forut for arrangørseminar 2022. 
Innspill om mere kontroll ift. utstyrsreglement for aldersbestemte klasser tas med TU. 
Ønske om NCF-medaljer i UM tas opp med NCF Adm. 
Regelverk knyttet til antall startende i XCE for å kunne avvikle ritt iht UCI-regl, tas opp med NCF Adm/TU. 
 

8. Eventuelt 
Forbundsting avholdes 12.-13. mars 2022. Valgkomiteen har startet sitt arbeid for å finne kandidater til 
ulike verv. Medlemmene i GU vil få henvendelse (spørreskjema) ift. verv i neste periode. Gode kandidater 
fra miljøet kan også spilles inn. 
 

9. Neste møte(r) 
Neste møte arrangeres planlegges til 22. november på Gardermoen. Ønsker å gjennomføre dette som et 
fysisk møte (for første gang denne perioden). 
Innspill til saker på agendaen, sendes Haakon. Haakon følger opp og kaller inn til møte. 

 


