
 
TILSLUTTET: 

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE - UNION EUROPÉENE DE CYCLISME - NORDISKA CYKLEFÖRBUNDET - NORGES IDRETTSFORBUND 

 

Norges Cykleforbund • Post / Besøksadresse: Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga 
Telefon: +47 67 80 49 20 • E-post: post@sykling.no • Bankgiro: 5134.06.06012 www.sykling.no 

REFERAT 
Møte 1 GU Bane 2022–2024 Norges Cykleforbund 
____________________________________________________________________________________________ 
Dato: 26.04.2022 
Tid: 20-21:30 
Sted: Teams 
Deltakere: Jan Ingen Hansen, Eystein Westgaard, Marit Sælemyr, Martin Feldmann, Asbjørn Andersen, Tone Hatteland 
Lima. 
Ref: Thomas Dahlsrud 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Saker: 
 
Oppstart og oppdateringer 
Presentasjon av de nye: 
Asbjørn Andersen (Størdalsblink) og Thomas (NCF administrasjonen) er nye i utvalget. 
Asbjørn presenterer seg, leder i Stjørdalsblink siden 1989. Prestmovelodromen har avholdt flere 10 år med 
banemesterskap). 
Thomas skal bidra som bindelledd og bistå med fremdrift for utvalget. 
Jørn forsvinner ut da han har blitt fast ansatt i IF Frøy, Jørn foreslår Tony Fossum inn som erstatter.  
 
Sak 1 - Terminliste neste sesong 
 
Terminlisten er i alle hovedsak bygd opp ut fra det som arrangeres på Sola og hva lokale arrangører kan påta seg.  

 
IL Sverre er spurt om å ha første NC bane i september på sin bane. Terminlisten er oversendt og diskutert med Cato 
Karbøl. 
Lokale arrangørklubber må formelt søke om arrangement. Cato må søke/melde inn ritt i UCI kalenderen. 
 
Sak 2 - NC Bane oppsummering og utvikling neste sesong 
 
Oppsummering og videre utvikling av NC Bane 
NC ble en suksess, sett ut fra at det var oppstartsåret og ikke minst usikkerhet rundt corona. Første NC i januar ble 
avlyst pga corona situasjonen. Vi fikk deltagelse fra svenskene. På negativ side var noe lav deltakelse i enkelte klasser og 
da noen felt med svært få ryttere. 



 
 

 

Martin, Jørn og Jan Inge hadde et raskt møte med Cato for å diskutere hva slags muligheter og handlingsrom som ligger 
i regelverket ift å kunne slå sammen klasser. Overordnet ønsker både rytterne og arrangører store felt med fart og 
action. Det skal også være en sportslig rettferdighet og jevnhet. 
Vi som GU må komme opp med noen forslag for å oppnå ønsket om store felt, action og sportslig jevnhet.  
 
Sammenslåing av klasser blir diskutert i møtet, og en enes om at enkelhet og tydelighet må etterstrebes. Rittene som 
ikke har UCI status kan behandles og slås sammen med større fleskibiltet. Involvere TU i prosessen om det skal 
etableres eget regelverk. Se til Danmark. 
 
Vi går inn i andre året med NC Bane og vi må gjøre løpende justeringer for å finen det best mulgi konseptet. Det blir 
viktig å holde god kommunikasjon ut mot klubber og ryttere slik at det er kjent med at det kan komme justeringer på 
opplegg og oppsett mellom de enkelte NC rittene. 
 
Sak 3 - Plan for utvikling av banesykling 
 
Plan for videre utvikling av banesykling 
Denne har vi jobbet med gjennom flere møter. Den begynner å finne sin form. Overordnet ligger NCF sin strategiske 
plan. Plan for banesykling er et underliggende dokument til NCF strategi. Den må ha en balanse av å ikke være for 
detaljert, men samtidig så detaljert at den kan følges opp med konkrete aktiviteter.  Planen vil være viktig inn mot 
budsjettarbeid. Planen må ha en årlig revidering og da naturlig i forkant av budsjettarbeidet, slik at økonomi og aktivitet 
henger sammen. Planene ligger i eget dokument (plan utvikling av banesykling) som gjennomgås i møtet. 
 
Utvalget ønsker at landslaget gir mulighet for flere yngre utøvere med et bredere blikk.  
Felles akreditering på banene i Norge, føre register. Registeret føres pr. i dag i Excel av Sebastian. Thomas følger opp 
hvordan system som skal/bør brukes i fremtiden. Høre med Martin F. ang. modell og gradering. Hvem skal 
registreres. 
Felles tidtakersystem, Jan Inge følger opp dette med Dag S-H. 
Presentere «plan utvikling av banesykling» for avdeling sport. 
Utvalget viser til viktigheten av kompetanseutvikling mellom velodromen på Sola og Asker. Martin F. viser til dialog 
med Dag for tettere dialog rundt kompetanseutvekslingen. 
Marit spør hvem som er kompetansemiljøet tilhørende velodromen i Asker. Svaret er at både klubber og region har 
begynt å se på og tillegge enkeltpersoner roller og oppgaver ift banesykling. Hensikten er å bygge opp et robust 
kompetansemiljø i region og de klubber som sokner inn mot velodromen i Asker.   
Martin F. kan lage arrangørhåndbok.  
Thomas presenterer «plan utvikling av banesykling» for Beate med syn på kurs. 
 
Sak 4 – Eventuelt 
 
Det er redusert bruk av banen på Sola nå etter påske, det er som ventet, og en må regne med å bruke noen år på å 
etablere helårsbruk.  
Utstyret (friruller og noen sykler som er skrudd opp i deler) som står i Danmark/Odense. Klaus kommer opp med det 
da en avtale foreligger. Jan Ingen følger opp med Eysten T-S. 
Innendørs velodrom i Stjørdal er nære på med forprosjekt. NCF må se på hvordan de kan sog skal bidra inn i dette 
arbeidet.  


