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GU–BMX  

Referat Teams-møte 23. mars 2022 

 

 

Deltagere: Monica Solberg-Leinebø, Thomas Müller Karlsen, Kristoffer «Kitto» Borgenhov, Lars Aslaksrud, Ken 

Meland og Tonje Ailin Solheim. 

Forhindret: Marita Laksesvela. 

 

 

Sak 1- Pumptrack som egen gren i NCF – sak må meldes til styret. 

Monica innledet første sak med at det er kort tid før dette kan behandles av styret, og derfor må sak meldes inn nå. . 

Førstkommende styremøte i NCF, og vi må  

melde dette inn til styret ASAP. GU ønsker å få Pumptrack som egen gren innunder BMX. Ønsker å være med på å 

bygge et Pumptrack-miljø i Norge. 

 

Sak 2 – Klubbledermøtet 

Tid for å planlegge agenda til klubbledermøtet. Det har ikke kommet inn saker fra klubbene, så det blir GU som står 

for punktene i agendaen. Monica ønsker å bruke litt tid på å fortelle om sin rolle i NCF og mot GU BMX.  

Presentasjon av det nyvalgte GU blir et punkt, og i tillegg informasjon om hva som er mandatet til GU. 

Resten av agenda presenteres raskt på Lederforum på Facebook så alle kan forberede seg før helgen. 

 

GU ønsker også innspill på hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen ut til klubbene.  

Blir referatene på sykling.no lest av klubbstyrene og informert om viktige saker ut til medlemmene?  

Hvordan informerer klubbene saker fra GU til medlemmene? Bør vi sende referater også til klubbene på mail eller dele 

på Lederforumet?  

 

Flere punkter for helgen; Pumptrack, rekruttering, tid for neste klubbledermøte m.m. 

 

Det ble også pratet om å fremskynde oppstart av søndagsdelen av klubbledermøtet til klokken 09 søndag, samtidig som 

treningssamlingen. Går inn for å være ferdig til klokken 14 søndag. 

 

Sak 3 – Toppiddretssatsing BMX fra NCF sin side - informasjon 

Kitto tok et sammendrag for det nye GU om arbeidet som har blitt gjort mot NCF og toppsatingen for BMX,  

ettersom dette også skal informeres om på Ledersamlingen til helgen. De nye medlemmene har ikke fulgt arbeidet som 

har blitt gjort, særlig høsten 2021 og etterfølgende vinter. Hva som er formalisert og arbeidet frem, blir presentert på 

klubbledermøtet til helgen. Det blir da informert om Club Team Norway og Talent Team Norway, og hvordan støtte til 

satsende ryttere blir i 2022. 

 

 

Referat skrevet ferdig: 

27.03.2022 

Tonje Ailin Solheim 

GU-BMX 


