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Referat 

Møte 13/2020-2022 NCF GU Terreng 

Comfort Hotel Runway, Gardermoen kl. 18:00-20:30 22. november 2021 

Tilstede GU Terreng: Ingrid Bøe Jacobsen (Teams), Kent Siggerud og Haakon Faanes  

Tilstede NCF Adm: Eddy Knudsen Storsæter og Cato Karbøl (sak 2 og 6, Teams) 

Forfall:  Ole Kristian Rudland, Jakob Høvik, Lena Øverbye 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. Godkjent.  
 

2. NC/UCI-ritt og NM 2022 
Søknader om UCI-ritt oversendt UCI. Alle UCI-ritt er godkjent og publisert på UCi sine sider, bortsett fra 
rittene til Vigrestad SK og Furusjøen Rundt. 
For NC Terreng Maraton var søknadsfristen 1. november. Ikke mottatt søknader til alle NC-rundene 
foreløpig. 
NC Maraton og Rundbane skal opp som sak i neste NCF styremøte. Publiseres deretter på sykling.no 
NM/UM Terreng Rundbane (XCE, XCC og XCO) 2022, tildelt Lillehammer CK av NCF Styre. Avholdes 16.-19. 
juni. UCI ønsker at nasjonal mesterskap skal legges til fastsatt dato av UCI. Cato har dialog med UCI om 
unntak for NM. 
Søknader til NM Terreng Maraton vil bli sett i sammenheng med søknader til NC Terreng Maraton. 
 

3. Anleggsveileder 
Ingen yttterligere tilbakemeldinger mottatt. Dokumentet blir nå ferdigstilt med en intern runde i GU før 
oversendelse til NCF Adm. 
 

4. Trenerseminarer og åpen samling 15-16 år 2021 
Trenerseminarer og åpen samling måtte dessverre utsettes grunnet sykdom. 
Nye datoer blir som følger: 
Trenerseminar for inviterterte trenere på Elite- og juniornivå gjennomføres fredag 3. des på OLT.  
Trenerseminar 10-16 år gjennomføres i januar 2022 
Åpen samling 15-16 år (født 05 og 06) gjennomføres i forbindelse med trenserseminar 10-16 år. 
Gjennomføres på Hoxmark, Ås. 
Innhold: Utviklingsplan, trening i aldersbestemte klasser og gjennomføring av tekniske trening i praksis. 
 

5. Utstyrsreglement aldersbestemte klasser 
GU Terreng ønsker at vektgrenser for HT og FS videreføres. GU ønsker å tillate elektronisk giring og 
karbonfelger for aldersbestemte klasser. Haakon fremmer saken til NCF styre for beslutning.  
 



 
 

6. Arrangementsveileder Terreng 
NCF har utarbeidet en ny versjon av Arrangementsveilder for Terrengritt. Medlemmene I GU fik tilsendt 
dokeumentet i forkant av møtet. Dokumentet ble gjennomgått og innspill diskutert og utarbeidet. Haakon 
samler innspillene og gir tilbakemelding til NCF Adm. 
 

7. Vektproblematikk for utøvere 
Med bakgrunn i åpne diskusjoner i media ble teamet belyst i GU for å belyse relevans og hvordan vi kan 
møte håndtere utfordringene.  
Alle idretter som er «vektbærende» har i større eller mindre grad en utfordring mtp betydning av rytternes 
vekt. Internasjonalt ser man effekter av dette innen terrengsykling. Der er dette i stor grad drevet av ensidig 
krevende løyper med tanke på løypeprofiler. 
For Terrengsykling i Norge er det lagt vekt på å ha ulike løypeprofiler som ikke entydig favoriserer lette 
ryttere. I tilegg har innføring av XCC med en klar veltegging av løyper med flatere løypeprofil sørget for en 
større balanse.  
Utøvere på landslag har oppfølging av kyndig helsepersonale. 
For videre fokus på temaet ønsker GU henvendelse til UCI for å belyse problemet og se på mulige tiltakt. For 
nasjonale ritt kan ytterligere tiltak vurderes, med tanke på hvilke aldersklasser som kjører ulike løyper i de 
generelle kjøreplanene. 
 

8. Eventuelt 
Ingen saker innmeldt 
 

9. Neste møte(r) 
Neste møte avholdes mandag 10. jan. Årshjulet gir innspil til agenda. Ytterligere innspill til saker på 
agendaen, sendes Haakon. Haakon følger opp og kaller inn til møte. 

 


