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GU- Enduro Teams møte 

Teams møte: 01.12.2021 kl. 20-20:10 

Til stede:  

Alice Grindheim, Linda Lønmo, Martin Rødahl, Kristine Skeie, Thomas Dahlsrud og Tone 

Midtsveen 

Tone ønsker velkommen. 

- Kristine Skeie presenterer seg, NCFs sponsorsjef. 

- Presenterer sine tanker rundt videre markedsstrategi. 

Godkjent referat fra sist 

• Det kom vi oss ikke igjennom. 

Evaluering av året-2021/veien videre 2022- 

- Alice opplever selv å ha stått litt på siden av Enduro miljøet det siste.  

- Belyser lavere total deltakelse sammenliknet med tidligere år. 

o Kan mulig skyldes at Enduroritt primært henvender seg til en voksen gruppe, der 

Drammen hadde klasse for de under 16 år (10-15) var det flere ungdommer som 

ikke fikk plass. Nittedal ungdomsEnduro hadde også vekst i 10-17 år (85 

deltakere). Voksengruppen av deltakere har i større grad falt fra i den pressede 

situasjonen vi har stått i de siste par sesonger, mens de yngre fortsatt ivrer etter 

deltakelse.  

o Flere juniorer som satser vil kjøre ritt, og et knippe har deltatt på EWS i høst etter 

NC, samt deltatt i diverse utforritt.  

- Færre arrangører er aktive etter 2 sesonger med pandemi. 

o Nevnes at det er krevende å være arrangør i utg.pkt. mht både økonomi/spons og 

personer, så med usikkerhet i pandemi og en arrangement-tett høst falt flere ritt ut 

av terminlisten 2021. 

- Flere påmeldte ungdommer 

o Det er økning i yngre aldersgrupper / yngre som ønsker å satse. Gjeldende 

aldersgruppe er 10-17 år. Det er pr. nå ikke ikke rittilbud for de yngre. 

o Det kan antas å være flere som kjører rundbane aldersbestemt (typ KalasCup) og 

Utfor som også deltar i Enduro eller motsatt, idrettene krever mye av de samme 

ferdighetene/forutsetningene.  

o Det er manko på trenere på klubbnivå. 

o Meget god rittaktivitet i høst der enduro/utfor konkurrerer i «hverandres» ritt i 

stor grad, spesielt har enduro-ungdom kjørt utfor fordi det er få ritt åpne for de 

under 16 år. Det er et superpotensiale for Enduroarrangørene å inkludere ned mot 

11/12 år, veldig bra for sporten. 



 
 

- Alice nevner at NCF Regionen Øst (eller?) for en tid tilbake jaktet arena for 

terrengsykling? Uklart i hvilken gren.   

o Thomas følg opp med Tord Bern Hansen. 

- Kristine belyser viktigheten av en langsiktig strategi.  

o En god utviklingstrapp der de yngre har en stabil arena.   

- Voksenopplæring ut i klubbene som arrangementer, og for å få flere til å arrangere. 

o Tilbud både til de som kun vil ha det moro lokalt og de som vil satse mer seriøst 

nasjonalt. 

- Opplysningsarbeid igjennom film som viser endurosporten. 

o Kunnskapsbygging (dele kompetanse på tvers) i form av arrangørseminar for 

sykkelklubber, allerede eksisterende håndbok lavterskelritt, fremsnakke verdien 

av regionale lavterskelritt, egen «samling» for NC/NM-arrangørene.  

o Invitere også trenere med 

o Spørreundersøkelse til klubbene, utarbeides av grenutvalget. 

▪ Spørsmål sendes Thomas som sammenfatter. 

- Grenutvalget vil fortsette arbeidet med å få på plass Norgescup enduro. 

- Drammen fikk god omtale etter fjorårets arrangement. 

o Nyte av det og jobbe videre med samme tilbud. 

- Enduro bør ikke bli for grovt, Nesbyen (brattere)? 

o Grenutvalget ser at sporten her i landet er ganske snill. 

- Martin vil ha tallene fra samordnet rapportering. 

o Thomas sender fra de siste 5 år. 

Kommunikasjon 

- Kommunikasjon tidlig og jevnt i sosiale medier er en parallell hos alle rittene med størst 

deltakelse. Oslo Enduro, DrammEnduro og Nittedal Ungdomsenduro ble nevnt. Spesielt de 

unge er på kanalene og det er enkelt å tagge, fremheve og få enkel respons i quester. 

Regelendring 

• Merking av hjul og ramme for å sikre bruk av samme sykkel fra løypene blir lagt ut. 

o Regelendringen følges opp med TU. 

o GU blir enig om hvordan merkingen skal se ut. 

▪ Kan eksempel med merking fremskaffes? 

Nye medlemmer i grenutvalget? 

- Alle kjenner litt på at yngre krefter kan/bør ta over. Det belyses også viktigheten av 

kontinuitet. 

- Utvalget utfordres på å foreslå ev. nye krefter til Tone. 

Rapport til Forbundstinget 

- Tone deler et eksempel med GU, tidligere rapporter.  

 


