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Grenutvalg-møte CX 

Dato: 23.11.2021 

Tid: 14:00-15:00 

Sted: Teams-møte 

Til stede: Arjan, Katrine, Marit, Marcus. 

Ref: Thomas 

Agenda/referat 

1. Hvordan har sesongen gått? 

o Flere gode arrangementer, GUs representanter har selv deltatt på flere 

arrangementer. 

o Bedre vakthold rundt løypene, sørge for at det kun er deltakere som er på innsiden 

av merkebåndet. 

o Mangel på deltakere, lav deltakelse. 

o Spørreundersøkelse.  

▪ Innspill fra GU til konkrete spørsmål, sendes Thomas, tas videre til avdeling 

arrangement. 

o Ikke kutte runde/distanse, heller fortsette med å stimulere til økt deltakelse.  

o Heller mange ritt ved sesongstart, tidligere har det vært frafall/avlysninger i sesong.  

▪ Det er flere unike deltakere i egne lokale ritt. Det må tilrettelegges for flere 

arrangementer over hele landet.  

▪ Mulig å spre rittene noe mer utover sesongen. 

▪ Mulig å vurdere om ikke alle ritt skal telle i totalcup, men det blir ev. først 

aktuelt ved ytterligere økning av arrangementer.  

o Det nevnes lokale arrangementer som avholdes på privat grund (gårdsbruk). Dette 

hadde vært perfekt arenaer også for NC/NM. 

2. Sammenslåing av klasser. 

o Et forslag har vært å slå sammen menn 15-16 år med masterklassene for å få bedre 

matching, og tettere program. 15-16 kjøres heller med Junior. 

o Masterutvalget ønsker unike starter, men det virker ikke helt avstemt med det 

generelle ønsket fra alle master deltakere. 

▪ Mye kan løses med god ranking/startoppstilling. 

o Invitere master utvalget med i neste CX møte (Thomas kontakter Geir Nilsen). 

▪ Geir ønsker seg med. 

o Likt klasseoppsett hele sesongen, settes opp og avklares med kommissærstab før 

sesongen. 

▪ Eliteklassene K og M litt nærmere hverandre 

▪ Dersom det er under 30 deltakere, kjør sammen starter. 

▪ Klassesammenslåinger vurderes frem mot og i neste møte, og sendes ut som 

et konkret forslag til arrangørene før kommende sesong. 

3. Arrangørene av Studentkross har spurt om muligheter for å søke om (arrangere) NM i 

oktober 2022. 

o NM tidlig, NEI, GU oppfordrer til senere arrangement.  



 
 

o Oppfordres til å kjøre NC. 

o 31. januar er søknadsfrist for CX 22/23, avventer konklusjoner til alle søknader er 

inne. 

 

4. Veien videre for CX grenen i Norge. Møte med sjefene. 

o Utfordre avdeling sport på bruk av landslagsplasser i internasjonale CX ritt. 

o Fortsette å jobbe med hvordan det sportslige tilbudet skal gjengi gode utviklingsveier 

for de som ønsker å satse på CX. 

 

 

Div. Dette rakk vi ikke- 

Navn på klassene. Reaksjon på at herreklassene blir kalt talenter og elite. 

Mail fra Hans (Kenneth).  Går under punkt 1. 

 

 

 

 


