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GU Utfor - møte #1 2022 

Dato: 24.03.2022 kl. 20:30-22. Teams. 

Til stede: Lise Burud Smestad, Claude Lebreux, Kine Lidsheim. 

Til stede fra adm: Thomas Dahlsrud og Kristine Skeie. 

Innledning: 

• Velkommen som nytt team og tillitsvalgte i GU, takk for engasjementet til å bidra. 

• Rask intro om hvordan vi skal jobbe fremover med GU-ene fremover fra Adm sin 

side. NCF-strategien som verktøy og gjøre prioriteringer ut fra dette, skal hjelpe med 

å sette god retning for GUenes arbeid og vekst i de ulike grener.  Representant fra 

Forbundstyret kommer inn når det er avklart i kveldens styremøte. Litt uklart om 

denne skal ha lederrolle. 

• Fra adm. kommer Kristine inn i GUet, Thomas går over i andre GU. Representant 

skal være prosessleder og støtte GUs arbeid ved å sikre struktur, kommunikasjon og 

oppfølging. 

Forventninger til de tillitsvalgte fra Forbundsstyret og NCF: 

• Kristine presenterer organisasjonshåndboka pkt 10.5., diskusjon rundt betydning.  

Gjennomgang av NCFs strategi med GU utfors mulige prioriteringer: 

• Gjennomgang av strategipunkter og underliggende spørsmål som kan være relevante 

for GU Utfor å diskutere når vurderinger rundt prioriteringer skal tas. 

Underveis diskutert spørsmål og innspill, bl.a.: 

• «Utforfond» v/ Lise: Dette er et initiativ som må ligge på utsiden av NCF og GU 

formelt, men gjerne bistå støttende til formål om økonomisk støtte til 

rekrutteringsprosjekter. 

• Se på muligheter for å søke NCF/Forbundsstyret om grunnstøtte til arrangementene i 

NC, med hovedmål å dekke utgifter til tidtakerutstyr. NC er viktig for de beste og 

ambisiøse, men det er også et meget viktig rekrutteringstiltak å arrangere NC. NC-

arenaen gir store ringvirkninger for bredde, topp, omdømme og partnere. 

• Invitere sport v/ Niklas inn i møtet for dialog om utfor/enduro-undersøkelsen fra jan22. 

o Niklas er i dag engasjert av NCF sport for å følge opp landslagsmodellen.  

o Vi ønsker å se på muligheter for å benytte Niklas mer. Kan han også brukes 

som kursholder, og evt som coach på rekrutteringscamper og 

klubbsamlinger? 

• Lise informerer om at Finland har tatt kontakt angående Nordisk cup. 

o Lise styrer mot at NC og mesterskap må på plass nasjonalt først, viser til 

samarbeidet med Sverige tidligere som hadde sine mangler.  

 

 

 



 
 

Kommunikasjon og møter: 

• TEAMS-brukere for alle i GU Utfor 

o Thomas gir tilgang til Claude, Kine, Kristine, og Lise. Dokumenter legges der. 

• Messengergruppe for enkel dialog. 

• Neste møte asap. etter påske: Onsdag 27. april. Kl. 19-21. 


