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GU Terreng - møte #1 2022 

Dato: 05.04.2022 kl. 18:00-21:00, Comfort Hotell Gardermoen 

Til stede: Kjetil Johansen, Ole Kristian Rudland, Ingrid Sofie Bøe Jacobsen, Christian 

Tubaas Andersen, Hilde Grøneng, Camilla Røhme, Haakon Faanes 

Til stede fra adm: Eddy Storsæter og Kristine Skeie(ref.). 

 

1.-2. Innledning og presentasjonsrunde: 

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

• Presentasjonsrunde av alle medlemmer og repr fra administrasjonen og bakgrunn for 

den enkeltes engasjement for terrengsykling.  

• Kort 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.   

3. NCF Organisasjonshåndbok 

Forventninger til de tillitsvalgte fra Forbundsstyret og NCF. Håkon presenterer 

organisasjonshåndboka pkt 10.5., diskusjon rundt betydning.  

4. NCF Strategidokument og fokusområder for GU Terreng  

Gjennomgang av strategipunkter fra Fellesmøtet til NCF for GU-ene 30.3., med 

underliggende spørsmål som kan være relevante for GU Terreng å diskutere når vurderinger 

rundt prioriteringer skal tas. 

Underveis diskutert spørsmål og innspill, bl.a.: 

• Årshjul: Eget årshjul for terreng er lagt, inkluderer hovedpunkter fra NCFs 

felleskalender som GUene må ta hensyn til i sitt arbeid. 

• Masterutvalg og ungdomsutvalg: Spesielt å merke seg at terreng har de to gruppene 

inkludert som klasser i hvert NC- og NM-arrangement. De er dermed viktige deltakere 

som alltid tas hensyn til. Gjelder for øvrig også barn/aldersbestemte klasser. 

• Fair Play: Enstemmig fra GU at vi skal fortsette å inkludere Foreldrevettreglene i alle 

rittinvitasjoner. Det skal også sendes oppfordring om Fair Play-budskap til klubber og 

miljøene gjennom FB-gruppene, samt fra speaker under selve rittene. Felles profil og 

helhet.  

Ansvar: Fra GU sikrer Haakon dette innad i miljøet.  

Fra Adm tar Kristine dette videre til arr.ansvarlig og til generell NCF-kommunikasjon. 

5. Planer for videre arbeid  

Runde blant tillitsvalgte om opplevelsen av utfordringer, muligheter knyttet til strategien og 

terrengsporten. Samt hva den enkelte er ekstra opptatt av, har erfaring fra og brenner for. 

Det er en solid gruppe som utfyller hverandre på en svært positiv måte. Rekruttering ble 

fremhevet som et viktig arbeidsområde, temaet vil prioriteres fremover og allerede på neste 

møte med fokus på hvilke tiltak vi kan gjøre fra GU. 

Det ble videre diskusjoner omkring prioriteringer som; konsepter og synlighet, og støtte til 

salgsarbeid for å knytte til seg nye samarbeidspartnere.   



 
 

 

6.-7. Eventuelt / neste møte 

Neste møte blir i starten av juni. Haakon kommer med forslag til dato og agenda. 


