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GU-Utfor    Teams-møte 

Teams-møte: 03.02.2022 kl. 18:45-20:30. 

Til stede: Lise Burud Smestad, Stine Haugom (til kl.20), Kristine Skeie og Thomas Dahlsrud 

Innledning: 

• NC/ NM 2022 

o Oppdal er ikke er med som arrangør 2022. Forsøker å få de med i 2023. 

o IF Frøy er motivert for å arrangere i 2022, har kompetente ressurspersoner. 

o Arrangere NC sammen med Drammen i Aron er en mulighet som vurderes. 

• Bistå NC og NM arrangørene med kompetanse og dugnadsresurser, 

arrangørgruppe/resurspersoner med rett kompetanse. 

• Lavterskel ritt i de «mindre» anleggene. Eks. Kristiansand og Kjærringåsen. 

• Stine går ut av GU Utfor fra mars. Lise fortsetter.  

Lise og Kristine har hatt gjentatte samtaler om miljøets mulige representanter i GU 2022-

24, mål om 4 medlemmer i utvalget i tillegg til ressurs fra adm og evt styret.  

(Nytt styre velges etter medio mars). Flere positive til å bidra.  

 

Strategi som arbeidsverktøy - gjennomgang v/ Kristine Skeie (Kristine oppdaterer pres. underveis)  

Arbeid og virke! Hva er status i dag og hvordan prioriterer vi fremover 2022-24? 

NCFs strategiområder gjennomgått, fordel ved å jobbe strukturert med helhet og tydelige mål. 

Metodikken i å bruke NCF-strategien er å jobbe med fokus på felles mål og dokumentere bedre 

aktivitetstall og vekst i sporten. Strategien skal være et nyttig og tydelig arbeidsdokument for GU 

Utfor og sporten, som brytes ned i utfors prioriteringer og konkrete nasjonale/regionale tiltak.  

Viktig for GU utfor å lede an en overordnet prioritering for sporten, fortsette å sparre med 

klubber, arrangører og utøvere. NCFs hovedpunkter i strategi 2020-24: 

1. Rekruttering 

2. Toppidrett 

3. Bredde 

4. Anlegg 

5. Arrangement 

6. Omdømme 

7. Velfungerende org. og sunn økonomi 

 

 

 

 



 
 

Åpen diskusjon om status for grenen Utfor og GU Utfors arbeid pr. i dag: 

• Uklare roller i grenutvalget, ikke kjent til NCFs strategi, GUs rolle og mandat. Motivasjon 

til tydeligere arbeidsfordeling fremover. NCF må med vesentlig større tydelighet veilede 

og bistå tillitsvalgte i GU, slik at det blir god fremdrift for sporten. Det skal bli lik 

arbeidsmodell for alle GU med fordeling av oppgaver og med tilhørende frister. 

• Utfordrende å «sortere» egne hatter da en er ute i miljøet som klubb, arrangør, GU-

medlem eller forelder.    

• Lise viser at det tar tid å bli kjent med grenutvalgsarbeidet og NCF som organisasjon og 

roller i NCF-strukturen. Mye direkte kontakt og oppfølging av flere funksjoner i NCF 

adm/sport har vært nødvendig for å få til endring. 

• Lise hadde presentasjon for styret i 2019 for å påvirke og bygge kunnskap om sporten i 

NCFs styre. Opplevde positiv tilbakemelding.  

• Klubbene og regionene kan stå på egne bein og arrangere camper/samlinger. 

o Flere har resursspersoner og økonomi til det. NCF/GU utfor før støtte tiltak som 

samler region eller nasjonalt, selv om det kommer som initiativ fra klubb. 

• Oppklaring rundt mesterskapsklasser UM 13-16, NM 17+ Junior og Senior. 

Nødvendig med god informasjon i invitasjoner for å styre forventning til titler og 

resultatlister i NC sammenlagt. Spørsmål om man ifbm. NM skal bruke Ungdomsmester-

klasse, uten beslutning pt. 

• Søknadsskjema arrangører, dagens skjema er ikke laget for utfor. 

o Dette må fikses asap. Lise kontakter Cato og fordeler oppgaven.   

• NM utfor 2021 fikk samme økonomiske fordeling på linje med NC (5 tusen?) (+10 tusen?) 

o Sjekker opp med Cato, og følger opp oppgaven om tilpasset søknadskjema. 

• Stimulere med et tilbud for de yngre utøverne som er veldig få i klubb. Vi kjenner til at 

utøvere ofte står alene i klubben, disse bør vi i fremtiden samle for å bygge miljø og utvikle 

utøverne sportslig.  

• Ny landslagsmodell etablert med sportslig leder for terreng, trenerressurs, uttak av utøvere 

som får ekstra treningssamlinger og støtte fra utfortrener. Tilbakemeldinger gode. 

• Ikke gjennomført trener-/aktivitetskurs eller andre kurs for frivillige som vakter og/eller 

klubbledere. Undersøkelsen fra januar viser at det er noe etterspørsel om kunnskap og 

trenerkompetanse i utfor. Et lite prosjekt er nettopp etablert der utfor og enduro kjører et 

Trener 1-kurs felles. Kurset er for trenere/foreldre som har utøvere opp til ca 12 år. 

• Kommunikasjon/informasjon: Krevende å nå utformiljøet gjennom klubbledere (dagens 

info-strøm fra NCF går via klubbledere).  

Undersøkelsen fra januar viser at mange ønsker mer informasjon om utfor/enduro. 

NCFs kanaler kan brukes, og utøvere, klubber og arrangører er oppfordret til å ta kontakt 

med NCF beate.stenberg@sykling.no for nyhetssaker som forbundet kan dele. Dette er 

ytterligere forsterket siste tiden og innhold til nyheter og sosiale kanaler kan også sendes 

kristine.skeie@sykling.no . Det har vært lite kapasitet i GU til å bidra med å skrive saker.  

Fremover skal kvartalsvise nyhetsbrev sendes fra utfor og enduro pr mail til definerte 

mottakere. 
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• Kristine sammenstiller strategi-ppt med tilbakemeldingen fra møtet. I tillegg 

sammenstiller responsen fra undersøkelsen gjennomført i januar. Dette blir et viktig 

utgangspunkt for nytt GU Utfor 2022-24. 

 

Rapport til Forbundstinget 

• Lise og Thomas samarbeider om å få på plass denne. Innspill/avsnitt til rapporten mottas 

med takk.  


