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GU–BMX  

Referat Teams-møte 16. februar 2022 

 

 

Deltagere: Helge Gunnar Garnes Nesse, Thomas Müller Karlsen, Dag Kristoffer Borgenhov, Ken Meland og Tonje 

Ailin Solheim. 

 

 

Sak 1- Norm 

Det har kommet konkrete innspill vedrørende å kjøre SX eller ikke SC i Norges cup. I 2022 skal ikke NC kjøres på 

baner med SX-startbakke så diskusjonen er ikke nødvendig å ta før denne sesongen. Vi ønsker selvfølgelig å høre på 

rytterne og deres ønsker. Temaet vil bli tatt opp på klubbledermøtet i mars dette år, hvor sportslige ledere og 

klubbledere skal møtes. GU ser utfordringen med at dersom NC-løp fortrinnsvis skal avholdes på baner med SX i 

Norge, vil det alltid være to klubber som vil få arrangere NC-løp. De andre klubbene kan søke om å avholde en av de 

resterende løpene, og i 2021 gjaldt dette 3 løp, av totalt 5. Vi oppfatter det sånn at rytterne er delt i sin mening om 

temaet SX/ikke SX; da noen ønsker dette og noen heller ønsker «full gate».  

 

Det har kommet inn et forslag om å inkludere jenter 15-16 år i Superclass Damer. For sesongen 2022 vil det uansett bli 

samkjørte klasser med 15-16 år og Superclass Damer, så det vil ikke utgjøre en forskjell. Klassene vil som det ser ut, bli 

samkjørt og premieres som Superclass. I tillegg må det gjøres likt for gutter/menn og jenter/damer, så forslag avvises. 

 

 

Sak 2 - Cup-Premiering 

Det har kommet inn forslag om å kreve det samme for 11-12 åringer som de øvrige klasser i cup. Det oppleves 

unødvendig at 11-12 åringer får sammenlagtpremie om de så kun har syklet kun ett løp i Norges Cup eller Regions Cup. 

Det er ulik oppfatning innad i GU om hvordan barneidrettsreglementet skal forstås, men ganske enighet om at 

reglementet ikke slår like fornuftig ut for individuell idrett som f.eks. andre lagidretter.  

Vi vil presisere og endre ordlyd i norm og reglement ang cup, at syklistene deltar i cup når de har syklet et minimum 

antall løp ( f.eks. i 2021 var dette 3 av 5 løp), og dette vil gjelde fra klassene 11-12 år og opp. Deltakere i cup vil alle få 

en sammenlagtpremie ved siste løp i Norges cup, og dette regnes som en egen premiering ved eget arrangement. 

 

 

Sak 3 - NC-datoer 

Det arrangeres Pump Track World Championchip Qualifier i Harstad 27.august, samme helg som vi har satt opp NC-

runder. Dette gjelder NC 4 og 5, som da foreslås flyttet til 4./5. september. 

 

I tillegg oppdaget vi at NC 1 og 2 var lagt til samme helg som landstreff for russen, og de få overnattingsmulighetene 

som fins igjen denne helgen har skyhøye priser. Mulig ny dato for disse to rundene er 21./22. mai, som er satt opp for 

RC Øst. Vi hører med arrangørklubber for RC om NC kan få disse datoene og RC kan finne ny helg (foreslår to andre 

helger for dem). 

 

Vi har også fått ønske om å flytte NC 6 og 7 fra oktober til september.  

 



 
 
Vi forhøres oss med de forskjellige klubbene dette påvirker. Nye NC-datoer blir publisert på sykling.no. 

(Når referat skrives, er nye NC-datoer publisert: https://sykling.no/bmx/bmx-lop/nc-bmx/) 

 

Sak 4 - Uttak-kriterier CTN-Europacup 

Ble tatt en gjennomgang av dette for GU, om hva som har blitt jobbet med av uttak for Europacup.  

Ingen uttak blir gjort før Verona i begynnelsen av april. Kitto og Ken arbeider videre med dette overfor forbund for 

godkjennelse av budsjett. 

 

Sak 5 - Klubbledermøte 2022 

Det ble foreslått å arrangere klubbledermøte 26./27. mars på Sviland/Velde Arena, med oppstart ettermiddag. 

Møte fra 16-18 lørdag, deretter mat. Oppstart kl. 10 søndag, og ferdig kl. 16.  

Fysisk møte på Sviland BMX, i sammenheng med rekrutt Team Norway sin treningssamling fra fredag til søndag.  

Ønskelig at klubbledere og sportslige ledere deltar. Det arrangeres treningsløp på morgenen den 26., mens regionen har 

møte der også. 

 

Sak 6 - GU 2022/2023 

En liten oppklaring om alle er klare for å stille til valg for ny periode eller ikke.  

Alle stiller seg positive til gjenvalg.  

 

Sak 7 - Referat 

Det har kommet innspill om at det ønskes tydeligere referater fra GUs møter, som viser mer av hva som diskuteres og 

prates om. Vi tar det til etterretning og skal prøve å la mer fra våre møter gjenspeiles i referatene. 

 

 

Sak 8 - Annet: 

- Det er ønsker blant ryttere å kunne trykke eget nummer på drakt. Forslag blir fremmet for teknisk utvalg om å få 

godkjenning til dette. 

 

 

Referat skrevet ferdig: 

24.02.2022 

Tonje Ailin Solheim 

GU-BMX 

https://sykling.no/bmx/bmx-lop/nc-bmx/

