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GU Enduro - møte #1 2022 

Dato: 04.05.2022 kl. 20:30-22. Teams. 

Til stede: Martin Rødahl, Remi Bjerknes 

Til stede fra adm: 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 nok ikke fast inn i møtene kommende periode, men kan 

inviteres ifht. sak dersom det ønskes. 

• 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. 

• NCF og GU skal tilstrebe å rekruttere 1-2 damer som skal være medlemmer i GU 

Enduro. Dette kan være enklere når rittsesongen starter og folk møtes fysisk. 

Forventninger til de tillitsvalgte fra Forbundsstyret og NCF: 

• Kristine presenterer organisasjonshåndboka pkt 10.5.  

• Martin forteller om erfaringene fra sin forrige periode og hva GU da hadde fokus på. 

Gjennomgang av NCFs strategi med GU enduros mulige prioriteringer: 

• Gjennomgang av strategipunkter og underliggende spørsmål som kan være relevante 

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

• Dokumentet sendes ut sammen med svarene fra spørreundersøkelsen fra jan22.  

• Tre områder som bør vektlegges for enduro fremover: 1) arrangement, 2) 

rekruttering, også inkludere tilbud til den «uorganiserte» syklisten, 3) anlegg/arena.  

I dette også avdekke hvordan NCF ønsker å jobbe på anleggsfeltet opp mot 

utbyggingen av sykkelparker, kompetanse, posisjon ved mulige tvister ved stisykling i 

skog og fjell, og evt samarbeid med NOTS. 

• Ønsker og ser behov for et enkelt digitalt arrangørseminar med fokus på lavterskelritt. 

Behov for å øke kunnskap om å arrangere ritt for yngre utøvere, med caser som viser 

enkle tilpasninger, tilrettelagte stier og «rittmodeller», samt tilgang hjelpemidler som 

timing, sjekklister, enkel veiledning. 

• To henvendelser om enduro diskutert for sammenstilling av svar: 

o Tilgjengelige plasser på NM Enduro for aldersbestemte klasser.  

Kristine svarer. 

o Div. spørsmål fra Nesbyen enduro primært knyttet til enduros nye norm for 

arrangører, som det forrige GU har utarbeidet. Det er behov for å gjøre 

tilpasninger i normen, slik at den tar hensyn til NC-arrangører og utvikling av 

sporten i aldersbestemte klasser i større grad. Ønskes opp til diskusjon i 

NCFs arrangørmøte for NM/NC Enduro den 10.5. 

Kristine sender GU Enduro sitt svar til NCF v/ Arr.avd. som svarer Nesbyen. 



 
 

Planer for videre arbeid  

Diskuterte videre opplevelsen av utfordringer i sporten, muligheter knyttet til strategien 

spesielt rittilbud for aldersbestemte klasser og rekruttering. Snakket også om hva den 

enkelte er ekstra opptatt av, har erfaring fra og brenner for. Remi og Martin har begge 

breddefokus, med stor erfaring fra å utvikle enduro/mtb-miljø i sine klubber.  

Det er enighet om at det er nyttig å involvere ressurser fra miljøet i GU-møter og under tema 

som er viktig for utvikling. I første omgang ønskes dialog med Olve Norderhaug, fra Trysil. 

Kommunikasjon og møter: 

• Opprette ny Messenger-gruppe for enkel dialog. 

• Vil bruke anledningene NC Enduro gir, til å møte flere arrangører, utøvere og klubber. 

• Martin og Remi blir med i NC/NM-arr.møte som NCF Arr. inviterer til tirsdag 10.5.  

• Neste møte er tentativt mandag 16.5. for å evt ta videre punkter fra arr.møtet og 

justeringer i norm. 

 


