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REFERAT 
Møte 14 GU Landevei 2020–2022 Norges Cykleforbund  
 
Dato:  13.03.2022 
Tid:  20.00-21.30 
Sted: Teams-møte   
 

 
Deltakere:  Hans Falk (administrasjonen) 

Kjersti Størset (Forbundsstyret), Solrun Flataas Risnes, Marit Sælemyr, Henning Andresen, Rune 
Torkildsen og Jan Oluf Jæger 

 
Forfall: Inger Ness 
  
Innkalt men valgfri deltakelse Heidi Stenbock-Haakestad (representant fra TU) 
    
 

 
DISKUSJONSSAKER 

 

Fortsettelse sak 17D 
22D FLEKSIBEL KLASSEINNDELING K 15/16, K jr og K elite 
 
 Finpuss av saksunderlag til Forbundsting 
  

GU Landevei foreslår følgende klasseinndeling som en prøveordning for sesongen 2022 
 

Klasse Alder Kommentar 

K 15/16 For ryttere som i kalenderåret fyller 15 og 16 år 
For de som fyller 17 år og ønsker det 

 
Gjeldende fra sesongstart 
 
 

K junior For ryttere som i kalenderåret fyller 17 og 18 år 
For de som fyller 19 år og ønsker det 
For de som fyller 16 år og ønsker det 

K elite For ryttere som i kalenderåret fyller 19 år (og eldre) 
For de som fyller 18 år og ønsker det 

 
 

Begrunnelse for forslag: 
Forslaget er et forsøk på å tilrettelegge for ryttere på jente-/damesiden, slik at de kan konkurrere på 
sitt ferdighetsnivå. Ved denne ordningen kan ryttere som føler at de ikke mestrer/ har ferdighetsnivå 
for sin egen aldersklasse, få muligheten til å delta i klassen under. Og motsatt; de ryttere som synes 
utfordringen er for liten i sin egen aldersklasse, kan få muligheten til å konkurrere i klassen over.  
Målet er å beholde ryttere lengst mulig, samtidig som vi ønsker å ta vare på ryttere som starter å 
konkurrere i sein alder, eksempelvis ved å komme fra andre idretter. 

 
  



 
 

 

Utdypende kommentarer: 
Valget skal ikke være permanent for hele sesongen, men fleksibelt fra ritt til ritt. 

 
Prøveordningen gjelder IKKE for mesterskap (UM og NM). I mesterskap må hun delta i sin 
opprinnelige aldersklasse.  

 
Det vil ikke være behov for å sende inn en dispensasjonssøknad (som har vært tidligere praksis). 

 
Rytteren må forholde seg til utstyrsreglementet til den klassen hun skal konkurrere i. 

 
Om hun er 19 år, og velger å starte sesongen i K jr, og vinner det meste i denne klassen, bør hun 
prøve seg i K elite. 
 
Klasseinndelingen gjelder alle ritt, inkludert Norgescup.  
Poeng opparbeides i den klassen man deltar i. 
 
Det presiseres at dette er en prøveordning som skal evalueres etter sesongslutt. 

 
 
 

Fortsettelse sak 19D 
23D Justering av ØPM kap 5 § 14 pkt 1: Norgesmesterskap  
 
 Fra gjeldende ØPM 

   
 
 
 
 
 



 
 

 

Forslag til ny ordlyd og distanser (kopiert fra sak 19D): 
 

Menn Elite/Menn U23 

 
Kvinner Elite/Kvinner U23 

25-50 km tempo individuelt  
190 - 220 km fellesstart (M elite) 
130-150 km fellesstart (U23) 
50 - 70 km lagtempo  
Gateritt:1 time + x antall runder 
 

25-50 km tempo individuelt  
120-140 km fellesstart 
30-40 km lagtempo (Samkjøring K-jun)  
Gateritt: 1 time + x antall runder 

 

 
 Behov for å spesifisere gateritt, da det i gammel ØPM står spesifisert km 
 Nytt og forbedret forslag: 
 

Menn Elite/Menn U23 

 
Kvinner Elite/Kvinner U23 

25-50 km tempo individuelt  
190 - 220 km fellesstart (M elite) 
130-150 km fellesstart (U23) 
50 - 70 km lagtempo  
Gateritt: 50-60 min + 3-5 runder 
 

25-50 km tempo individuelt  
120-140 km fellesstart 
30-40 km lagtempo (Samkjøring K-jun)  
Gateritt: 40-50 min + 3-5 runder 

 

 
 Gateritt M jr:  40-50 min + 3-5 runder 
 Gateritt K jr: 30-40 min + 3-5 runder 

 
Det er ønskelig at disse distanser overholdes. 
I unntakstilfeller skal det søkes om dispensasjon til Forbundsstyret.  
 

  



 
 

 

 

24D FLEKSIBEL KLASSEINNDELING ALLE KLASSER  
 UTPRØVING SESONGEN 2022  
 
 Det er kommet en henvendelse fra Sandnes SK om å opprette en klasse B på 

Norgescupnivå. Det har gått en e-postutveksling mellom GU Landevei v/ leder og Roy 
Schjølberg som talsperson for Sandenesmiljøet. GU Landevei har før dette møtet fått 
tilsendt e-postutvekslingen. 

 
 Svar fra GU Landevei 

Norgescup er NCF sin «eliteserie», slik at en B-klasse vil ikke naturlig høre hjemme i en 
Norgescup. Det kunne dog vært interessant å få prøvd det ut, og GU Landevei 
utfordrer derfor Sandnes SK til å teste ut under sitt arrangement i september. 
Vi ser at det kan bli utfordrende å få gjennomført både A og B for eliteklassen, men det 
kan hende klubben har en fornuftig løsning. 
 
Ellers diskuterte vi 
Hva med å innføre masterklassene MK 20-24 og MK 25-29?  
Alternativt en klasse Senior B for alderen 20-29 
Det er for øvrig opp til enhver arrangør å kunne teste ut fleksible klasseinndelinger. 

 

Her kan du lese om forsøksordning som Svenska Cykelförbundet foreslår  
 
 Utklipp: 
 

  
 
 
 
  
  

https://scf.se/landsvag/abcd-klasser-ar-ett-testprojekt-for-att-locka-fler-cyklister/?fbclid=IwAR14FznFsKHdLSMMWTbXzXv9GzbU7RGrC_SO6S-Utpk7atBmoM0wH5ZNHO0


 
 

 

25D UTSTYRSREGLEMENT 
UTVEKSLING JUNIOR 

 
Det er kommet flere henvendelser fra foresatte ang utveksling i klasse junior. 
Her er det et kort og enkelt svar: vi må følge UCI sine regler 
Det er ikke vanskelig å sperre gir. 
 
Henning Andresen er den i GU Landevei som best kan besvare spørsmål som 
omhandler dette. Han nås på  
Telefon 481 28 219 
e-post ha@grenlandsk.no 

 
 


