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GU - Enduro Teams møte 

Teams møte: 31.01.2022 kl. 20-22:20 

Til stede:  

Alice Grindheim, Linda Lønmo, Martin Rødahl, Kristine Skeie, Cato (fra 22:30) og Thomas 

Dahlsrud 

Ref: 

Thomas Dahlsrud 

Velkommen 

- Vi er i gang med blikket rettet mot en ny sesong forhåpentlig uten restriksjoner. 

Kristine 

- Går igjennom presentasjon av arbeidsdokumentet «GU Enduro arbeide og virke». 

o Evaluering og resultat, ref. presentasjon utarbeidet av Kristine. 

- Det er positivitet i GU for å jobbe etter NCFs strategiske mål, modellen gir også et godt 

fugleperspektiv på eget arbeid. 

Diskusjonspunkter 

- Arrangementer 

- Arrangørpool der arrangørene kan samles o kompetanse og manualer deles, skape 

forutsigbarhet rundt det å arrangere ritt som kan føre til at det rekrutteres flere motiverte 

arrangører. 

o Arrangørpakke, med utstyr som har blitt diskutert tidligere kom ikke helt i mål. 

- Jobben grenutvalget har gjort med arrangørene i pandemiårene har gitt effekt og er viktig 

for fremtiden. Det er vekst ute i klubbene. 

- For enduro er det god vekst i litt «utypiske» grupper, eks. eldre jenter. 

- Rekruttering av jenter og ungdom, GU har ikke jobbet konkret med dette i perioden da 

resursene har blitt brukt på å få på plass arrangementer. 

- Bidra til å skape de sosiale møteplassene. 

- Tilpasse arrangementene til et større aldersspenn, ha med også yngre deltakere. NC ble før 

2021 sesongen definert til å inkludere ned til 13-14 års klassen.  

- Kristine forklarer Telenor karusellen fra langrenn. 

o Forutsigbarhet er nøkkelordet igjen. 

- Toppidrett og prestasjonskultur 

- Det er flere som vil satse, kan det gis en kvalifisering inn i EWS nå som de samarbeider 

med UCI. 

- Det er ikke jobbet med landslag for grenen. 

- Økt kompetanse 

- Det vil bli kjørt trenerkurs i Enduro og Utfor – 



 
 

- Arrangørkurs, legge opp til hospitering der arrangører kan følge med de arrangementene 

som fungerer. 

- Kurse trygge arrangører og -trygge trenere 

- Gode anlegg 

- Nærmiljøanlegg bør få fokus flere steder til fordel for klubbene om ikke kan reise jevnlig 

til de store kommersielle anleggene. 

- Bruke løypeutviklingen enduro og utfor strategisk i forhold til samarbeidspartnere/ 

næringslivet. 

- Attraktive, bærekraftige og trygge arrangementer 

- Lisens oppleves ekstra utfordrende i enduro der en ikke er organisert i utgangspunktet. 

Her burde klubbene fremsnakkes, og veiledes så det blir attraktivt og organisere seg. 

- Arrangørene må få forutsigbarhet rundt eget arrangement i god tid.  

- Cato kommer på og bistår møtet- 

- NM, Aron har søkt, avklares ved neste styremøte 10. februar. 

o Søknadsskjema for NC er oppdatert og klart nå, sendes ut asap. 

- Få søknadsfrist som de andre grenene 1. november i årene fremover. 

o Fremskynde søknadsfrist for å unngå misnøye og informasjonsmangel/treghet 

rundt dialogen med arrangørene.  

- Kommunikasjonen må bli tydeligere. 

o Et sted hvor arrangørene kan dele erfaring, og gjøre hverandre bedre, arrangørpool 

som nevnt over  

- Søkere av arrangementer må få raske avklaringer. 

o Oppnå tettere bedre dialog med arrangørene. 

- Felles arrangørside inne på www.sykling.no 

o Henvise til terminlisten for å skape økt interesse på «rett» sted. 

- Velfungerende organisasjon og sunn økonomi 

- Tydeligere rolleavklaring med de tillitsvalgte 

- Tydeligere ledelse og koordinering, også litt push/backing fra NCF. 

- Hvem er det som kommer til å delta nå som det blir NC og større aldersspenn. 

- Mer systematisk arbeid etter valgt modell. 

- PÅMINNELSE TIL VALGKOMITEEN, hva e status for enduro? 
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