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Referat 

Møte 14/2020-2022 NCF GU Terreng 

Nettmøte Teams kl. 18:00-21:00 10. januar 2022 

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

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

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. Godkjent.  
 

2. NC/UCI-ritt og NM 2022 
NC/NM Maraton: Kabalen er i ferd med å sluttføres. Ser ut til at det blir 4 NC runder samt NM. NM kan også 
inngå som tellende ritt i NC. Jobber også med avklaringer rundt UCI-status for Furusjøen Rundt. 
NC Rundbane: Alle 5 rundene er på plass, men fremdeles litt uklart hvilken UCI-kategori det blir for enkelte 
ritt. 
NM Rundbane: Dato er nå enedelig avklart med UCI. 16.-19. juni på Lillehammer. 
 

3. Anleggsveileder 
Noen mindre justeringer diskutert etter tilbakemeldinger. Dokumentet kan oversendes NCF Adm for 
publisering. 
 

4. Trenerseminarer og åpen samling 15-16 år 2021 
Opprinnelig oppsatt trenerseminarer og åpen samling måtte dessverre utsettes grunnet sykdom.  
Trenerseminar for inviterterte trenere på Elite- og juniornivå ble gjennomført fredag 3. des på OLT.  
Trenerseminar 10-16 år gjennomføres i mars 2022. Oppdatert info blir publisert. 
Innhold: Utviklingsplan, trening i aldersbestemte klasser og gjennomføring av tekniske trening i praksis. 
Åpen samling 15-16 år (født 05 og 06) gjennomføres i forbindelse med trenserseminar 10-16 år. 
Gjennomføres på Hoxmark, Drøbak/Son. 
 

5. Kjøreplan for NC Rundbane 
Uliek alternativer for kjørplan diksutert. Det har kommet flere innspill gjennom siste sesong som er vurdert. 
Innspillene varierer ut fra hvor den enkelte har sitt fokusområde. Kjøreplanen skal ta hensyn til helheten i 
arrangementet for både utøvere og arrangører. 
Noen mindre justeringer blir foretatt innad i «aldersgruppene». Konseptet viderføres i hovedtrekkene. 
Kjøreplanen vil bli presentert på arrangørseminaret slik at den enkelte arrangør kan implmentere planen i 
sitt arrangement. 
 

6. Arrangørseminar 2022 
Det planlegges med Arrangørseminar i februar for bl.a NC Rundbane. For NC Maraton planlegges det med 



 
 

et seminar sammen med turritt arrangører. Dette seminaret passer bedre for NC Maraton, da det er relativt 
store forskjeller på hvert arrangemant samt mange felles problemstillinger med turritt. 
Hovedpunkter som på Arr.seminar i 2021. Dekltagere bes om å forberede seg til seminaret med hva som er 
de største utfordringene og hva de ønsker innspill på fra andre arrangører og NCF. 
 

7. Fokusområder for GU og innspill til handlingsplan for 2022 
Det skal velges «nytt» GU på Forbundtinget i mars 2022. Derfor vil det nye GU legge sin handlingsplan for 
2022. Avtroppende GU har noen innspill til fokusområder og disse vil bli formidlet gjennom «handover». 
 

8. Eventuelt 
Ingen saker innmeldt. 
 

9. Neste møte(r) 
Det plalegges ikke med flere møter i GU Terreng før Forbundtinget i mars 2022. Dersom det dukker opp 
saker som må håndteres av GU før den tid, blir nødvendig saksbehandling avklart og gjennomført. 


