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GU-Utfor    Teams møte 

Teams møte: 06.12.2021 kl. 20-22:20. 

Til stede: Lise Burud Smestad, Stine Haugom, Kristine Skeie og Thomas Dahlsrud 

Agenda:  

Godkjent referat fra sist 

Kristine Skeie presenterer seg selv og sine tanker for marked og spons. 

• Kartlegge og fremme de grenene som i dag ikke får mest oppmerksomhet/resurser. 

Mulighet til å dele opp forbundets grener og selge den enkelte grenens profil, kan gjøre det 

relevant for flere partnere å inngå samarbeid. Ønsker å samarbeide med GU og utøvere for 

å innhente salgsmuligheter. 

• Arrangementene er meget viktige møteplasser, for miljøet, men også evt partnere. NC og 

NM primært, men kanskje også lavterskelcupene Aron Cup og Hafjell Cup. 

• GU Utfor er veldig positive til Kristines bidrag inn mot utforsporten. 

o Det finnes garantert noen som vil støtte utforgrenen!  

o Kine spilte inn to aktører som kan være mulig å kontakte. 

Markedsføring av egen gren/-synliggjøring. 

• Bruke utøverne som allerede er flott forbilder i egen idrett. Oppfordre utøvere til å tagge 

@cykleforbundet slik at forbundet kan spre gren og utøvere på Instagram, og fange opp 

aktivitet til nyhetsbrev/Facebook. Trialutøver, Eirik Ulltang, ble nevnt som eksempel.  

o Digitalt innhold som korte artikler, bilder og film, bør økes i omfang på 

forbundskanalene. Jevnlig publisering i flere kanaler, vil løfte synligheten av 

sporten og dermed øke interesse og kunnskap om utfortilbudet i klubb-Norge og 

ellers. Spesielt lavterskelstoff fra ritt og samlinger, gjerne med landslagsutøvere 

som positive forbilder, for å øke rekruttering. NCF vil veldig gjerne dele innhold i 

forbundskanalene, men trenger hjelp til innholdsproduksjon (slik andre grener 

også tilrettelegger med stoff). 

• Hvordan markedsfører klubbene egen utforaktivitet, for å trekke til seg nye aktive? 

o Oppfordre klubbene til å styrke dette arbeidet, gjerne i samarbeid med de mest 

brukte anleggene. Fellessamlinger kan være en god rekrutteringsarena, også viktig 

for å beholde utøvere, og gi små klubber hjelp til sitt tilbud. 

o Det oppleves utenfra ganske vanskelig å finne informasjon for foreldre som vil 

hjelpe barna sine inn i sporten eller på lavterskelritt.  



 
 

o Synliggjøre på sykling.no hvilke klubber vi har, og de tilbudene som finnes. 

Kontaktpersoner er viktig call to action. Fanger dermed også opp de klubbene vi 

ikke har god oversikt over. 

• Tydeliggjøre inngangsporten til utforsporten, det er i dag utfordrende å finne påmelding 

og veien inn i det som skjer organisert. 

• Få med at utforsporten også er en idrett der en kan starte når man er ungdom/eldre.  

• Enduro og Utfor bør ikke ha kolliderende arrangementer da det er mange av de samme 

deltakerne, spesielt 10-17 år. 

• Kommunisere med alle deltakere, både engangslisensiert og helårslisensierte om tilbudene 

som finnes for syklister som er glad i gravitasjonsbasert aktivitet. 

• Kartlegge klubbaktivitet igjennom undersøkelse, samkjøre med enduro som også har 

behov for kartlegging av klubbtilbud, aktivitet, ritt. Denne bør favne innsikt i grenenes 

mer uorganiserte miljø, og avdekke klubbenes potensiale og evne til å møte evt. 

etterspørsel. Spørsmål kan f.eks. være: 

o Har du som leder eller styremedlem i klubben, kjennskap til om klubben har egne 

treninger for utfor og/eller enduro?  

▪ Hvis ja: Hvor mange deltar treninger i utfor? 

▪ Hvis ja: Hvor mange deltar i treninger i enduro? 

▪ Er dette grupper som også deltar i enduro- / utforritt?  

o Har du kjennskap til noen som vil sykle utfor og/eller enduro i ditt nærmiljø? 

o Er din klubb interessert i å vite mer om hva enduro/utfor er, og hvordan dere kan 

tilrettelegge for et tilbud til lokale ungdommer? 

 

• Tilrettelegging og kommunikasjon for yngre, som ikke er på toppnivå fra start. 

o Viktig å være obs på profil og budskap av de råeste ferdighetene (spesielt i sosiale 

medier eller ved markedsføring), dette kan også skremme bort nye aktive. 

o Åpne treninger i forkant av NC og NM i løypene, for å skape en større trygghet 

rundt alternative spor, og vise frem det åpne gode idrettsmiljøet i utforsporten. 

Dette gjelder spesielt i forbindelse med NM og NC.  

Evaluering av året 2021 – og mulige tiltak 

• 3 NC ritt inklusive NM: 

o NC #1 Voss i juli, under Ekstremsportveko. NC #2 Drammen i september 

(kolliderte med Nittedal Ungdomsenduro). NM og NC #3 Hafjell i september. 

Veldig bra arrangørnivå på disse arrangementene.  

o Deltakelse er økende, spesielt i yngre klasser 10-16 år. Ser enkelte enduroryttere 

også ønsker å kjøre utfor. Over 100 deltakere på NM. Paraklasse for første gang. 

 

• Forutsigbarhet 

o Utfordrende å rigge frivillige til vakthold og økonomi er belastende pga. stor 

usikkerhet i sponsorfinansiering og reelt kostnadsbilde, spesielt pga tidtaking, 

deltakerinntekt, kommisærer.  

o Er det noen planlagt subsidiering fra NCF sin side?  



 
 

• Stor variasjon arrangørene imellom hva det gjelder å skaffe sponsorer. 

• Utforpott (økonomi)/-fond, søkbart for utøvere/arrangører.  

o Egen utforkonto. Hvordan skal penger innhentes? 

• Sykleriet (enduroklubb med utøvere som deltar i ritt) som eksempel, skaper stor 

sykkelaktivitet, men er ikke organisert som klubb. Skal vi oppfordre tilsvarende «klubber» 

å organisere seg som klubb, evt gjerne i en eksisterende? Skal vi fremme fordelene ved å 

organisere seg som «vanlig» NCF-klubb? Hva gjør vi? 

• Gruppedeling i sykkelklubbene, oppfordre til å tydeliggjøre i de klubbene som har flere 

tilbud. Flere klubber inkluderer utforutøvere fra andre klubber, som eksempel.  

• Involvere foreldre og ev. utøver som gir seg med konkurranseidretten i andre roller. 

o Løypevakt 

o Kommissær 

• Idrettenes egenart må profileres bedre ved utvikling og markedsføring. 

o Hvordan kan dette fremmes bedre igjennom NCFs sider, inkl. 

landslag/satsingsgrupper, og større rittilbud og lavterskelcuper.  

• Samarbeid med andre nasjoner om støtteapparat ved konkurranser utenlands? 

• Satsingsgruppe eller landslag, avklaring trengs. Alle grener bør ha landslag, sportslig 

ledelse må utfordres konstruktivt. Landslagstatus er også tydeligere å selve til sponsorer, 

og det gir forbilder for de yngre utøverne som vil satse på sporten. Vi bør enes om hva 

som skal ligge til grunn som krav og sportslig fremgang, samt hva som kan forventes av de 

som evt tas ut på et landslag. Forventningsavklaring og jevnlig dialog er meget viktig. 

Samlinger, deltakelse i Skandinavia/Europa/internasjonalt og/eller mesterskap.  

o Tettere dialog med avdeling sport. Representant fra GU kan være aktiv på vegne 

av GU i å ta kontakt, informere, bidra til åpenhet og utfordre dagens situasjon.  

• NCF Instagram takover, og økt Instagram/nyhetsaktivitet. Insta-konto til 

@cykleforbundet er pt spesielt rittresultat og landeveis-rettet, med dertil målgruppe. 

Kristine følger opp. 

• Behov for mer informasjon:  

Åpen informasjon som gjør det enklere å kommunisere på tvers av landslag, grener, 

administrasjonen og klubber.  

o Bør vi ha kvartalsvise nyhetsbrev som går til utfor og enduro med relevant info til 

miljø og klubbenes trenere og aktive? Alt. bør vi opprette en FB-side der denne 

informasjonen deles, slik at det enkelt kan deles videre til aktuelle personer 

i/utenfor klubb/aktive?  

o Hvorfor føler noen seg utenfor når miljøet selv opplever seg som åpenheten selv? 

Nøkkelpersoner i utformiljøet oppfordres til å involvere foreldre utenfor kjernen, 

spesielt nå når det tilkommer nye, unge utøvere (10-15 år = foreldre fortsatt med)  

• Engasjert ungdom fra Rye, Eirik Ødegårdstuen, tatt kontakt med Skur 13 for å få tider til 

for sykkelaktivitet (pumptrack/bmx/lek a la Drammen). Ikke kjent med status/fremdrift. 

 

 

 



 
 

Arrangører NC og NM 2022 

• Følge opp Cato så arrangører kommer på plass. 

• Drammen og Hafjell, ta opp dialogen med disse arrangørene om arrangementer 2022. 

• GU Utfor, med Lise i spissen, bistår gjerne til å fylle ut søknader for NC og NM om behov. 

o Lise ønsker å bistå arrangører med mer kompetanse, og med egen erfaring støtte 

på evt. nødvendige områder.  

• Ekstremsportveko, Voss, Voss MTB, 2/3 juli 2022 (Har ikke søkt om NC-status enda) 

o Har søkt om iXS Europa Cup 

• Oppdal, det har kommet inn et tips om at Oppdal er interessert i NM eller NC Utfor. 

 

Evt: 

Spørsmål fra Kine: Premiepenger fra EM og VM 

Hvorfor er prosessen så lang med så mange involverte før bonuser opptjent i utlandet blir utbetalt? 


