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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMASJONSAKER
 Sport - orientering om sesongen
o OL
o VM
Sportssjefen informerte om sportslige prestasjoner så langt i sesongen. Deltakelse i OL i både terreng, BMX og
landevei. Sportslig avdeling er fornøyd med nivået i flere grener.
Bane
Sportslig avdeling ser for seg en langsiktig plan for bane – landslag har vært ute på tre turer så langt i år. EM
Bane for elite i oktober med Anita Yvonne Stenberg. På bane må status for NM bli høyrere – 38 deltakere er
lite i årets NM.
Landevei
Rankingen ser bra ut på U23 og Elite landevei. Vi har en vei å gå for kvinner elite, men kvinner junior er på et
bra nivå. I VM landevei har vi full kvote i K-junior og U23. I junior herrer har 6 plasser og i elite herrer har vi 9
plasser pr. dato. 3 plasser til Elite damer landevei. Poengene i rankingen går løpende og ikke for inneværende
år. To på tempo herrer elite. Edvald Boasson Hagen kjører tempo i OL, da rytterne som kjører tempo i OL,
også må kjøre fellesstart. Proffene kan nå kjøre EM, men lagene bestemmer hva ryttere kan kjøre.
VM neste år i Norge– vi er ikke garantert noen plasser selv om vi selv arrangerer mesterskapet. Sportslig stiller
spørsmål til UCIs Road Commission om hva som gjelder for plasser til vertsnasjonen, slik at dette er avklart.
Terreng, utfor og trial (MTB)
Terreng er i utvikling, vi har Petter Fagerhaug som kan ta medalje i VM. Den største medaljekandidaten i både
VM og OL er Gunn-Rita Dahle Flesjå.
Utfor har VM i september, sliter litt i senior, men mange gode ryttere i junior.
Trial har vi en syklist som kjører internasjonalt, Eirik Ulltang, nr. 20 på ranking.
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GranFondo-saken
Det har vært en del oppstyr i media angående denne saken. Leder i Norsk Sykkelrittforening har kommet med
påstander om at arrangøren har innbetalt for lite i lisenser. Det arrangøren har betalt inn til NCF stemmer i
forhold til antall deltakere.
I mediesaker er det presidenten, eller den personen styret velger, som svarer mediene på vegne av NCFs styre.
Styret vurderer om NCF skal gjøre om på systemet, slik at engangslisensene kommer direkte til forbundet, og
ikke går via arrangørene.



Ny Forskrift sykkelritt på veg og ny §7b i Vegtrafikkloven.
NCF har forhandlet frem en ny forskrift som i kombinasjon med ny paragraf 7b i vegtrafikkloven gir
arrangørene mulighet til å bruke sivile vakter, både stasjonære og mobile. Vi er ikke tilfreds med selve ordlyden
i forskriften, men intensjonen og forståelsen av hvordan dette skal praktiseres er vel dokumentert.
Administrasjonen vil følge nøye med på gjennomføringen av søknads- og vedtaksprosessene etter at den nye
loven og forskriften er vedtatt og vil ta dette opp med Vegdirektoratet om nødvendig.



Informasjon fra ulike utvalg
o Presentasjon fra alle GU-ene
GU Terreng har hatt to møter i april og juni. Bygget videre på det som er gjort. Avviklingen av ritt bør
endres og det bør ses nærmere på regulering av utstyr.
GU Utfor har få deltakere i ritt og er en, lavbudsjettidrett. Miljøet ønsker et eget tidtakerutstyr. Enduro
kjøres privat foreløpig. Utvalget jobber med å få et kvinnelig medlem inn i grenutvalget.
GU Trial må jobbe for å få flere ryttere på ritt og generelt jobbe med rekruttering. Vi ønsker samarbeid
på arenaer med terreng, og flere permanente anlegg. Utvalget har forslag om et nytt medlem i.h.h.t
dagens saksliste.
GU Landevei har hatt et møte. Teknisk utvalg var på møtet for å fortelle hva de kunne bidra med. Vi
har vært igjennom NM-løypene.
GU Bane har hatt 2 møter. Utvalget står for både det sportslige og samlinger.
GU Sykkelkross har hatt en samling for arrangører av NC CX. Benytter eget system for påmelding
utenfor NCF. Ønsker å få felles sponsor til cupen. Lars Gurandsrud er adm. oppfølger. Gikk igjennom
mandatet, som ikke passer helt med tidsplaner, da CX er en idrett som bedrives senhøstes/vinter. TU
har vært med i møte. Leder bestemmer hvem som skal uttale seg i saker. Håper flere deltakere får
muligheten i internasjonale ritt. Prøver å få etablert noen rankingritt i tillegg til NC og NM.
GU BMX har hatt et møte der vi bl.a. gikk igjennom mandatet. Hvem utarbeider reglementet – GU
eller TU. Det må sendes inn konkrete endringer til styret. Representasjon – vi må unngå mesterskap i
ulike grener på samme helg. Ola Selsjord var på møtet og informerte om formatet UCI Freestyle Park.
Vi bør ta det inn under NCF. Eget anlegg på Lista. Europacupen 2-4 juni 2017 er på Sviland.
Turrittutvalget har hatt et møte. Savner et mandat for utvalget. NCF får kritikk for å bare prioritere
eliten og proff på nettsidene. Det blir laget en side for turritt. Det er etablert Norsk Sykkelritt forening,
der Arild Salte har sagt at han skal koordinere de største turrittene for å kjøpe utstyr inn samlet for å få
inn bedre priser. Arrangører som har mer enn 400 medlemmer. Styret: Thor Fagereng, Arild Salte
(leder), Thor Haraldsen, Per Christian Dæhlin og Olav Tyrhaug.
Mastersutvalget har hatt et møte. Vi har bra med medlemmer som jobber med landevei i utvalget, men
trenger noen flere på terreng. Behøver også et møte med både terreng og landevei sammen.
Deltakerantallet er stabilt. 430 deltakere i tempo og felles NM landevei.

Hvordan vil vi at utvalgene skal jobbe fremover? GU skal ikke være en diskusjonsklubb, men være et
forum for utvikling (reglementer, rittformater, barn, unge, jenter, utdanning, bredde). Ha en plan for
utviklingen av grenene. Det gjennomføres GU fellessamling til høsten. Det er viktig at de
administrative oppfølgerne er på utvalgsmøtene.


Status Bergen 2017
Norsk Sjømatråd er generalsponsor til både Bergen 2017 og NCF. Kommer på landslagtøy og NC-trøyer. Mest
aktive rytter får lakserosa drakt i NM og øvrige internasjonale ritt (ARN, Tour des Fjords) i Norge. Vi er godt i
rute bemanningsmessig. Vi jobber videre med øvrige sponsorer og samarbeidspartnere, og ligger godt an i
forhold til summen vi må ha på 46 millioner. Styret skal ha en vertkapsrolle i forbindelse med VM, og alle
legger seg inn som frivillige Administrasjonen skal ha et telt og et område der vi kan vise hva vi driver med,
ulike aktiviteter i alle grener. Hovedkomiteen har vedtatt et omfattende styringsdokument for beredskap og
sikkerhet der de enkelte etater tar sine kostnader. De fire kommunene er engasjerte og lager gode prosjekt for
fansoner og folkeliv i sine områder.
Det er blitt foretatt en ny vurdering i forhold til inhabilitet for daglig leder i Bergen 2017 AS. Siden Bergen
2017 AS er et datterselskap vil det ikke være i konflikt med gjeldende regelverk.



Status Anlegg
Vedtaket på Forbundstinget står fast, slik at vi jobber for to innendørs velodromer i Norge. NCF søkt om
midler til kostnadskrevende anlegg. 2. juni ble vi tildelt 10 millioner fra NIFs styre. Etter flere møter ble det
enighet om å prioritere disse midlene til prosjektet på Sola under forutsetning av at det fremlegges en
fremdriftsplan. Vi jobber for ekstra bevillinger til begge anleggene, både mot staten og annen mulig støtte. For
å få finansiert prosjektet økonomisk på Sola, er alternativene at kommunene gir mer støtte, at det skaffes
sponsor eller at prosjektet nedskaleres fra kat. 2 til kat. 3.
Asker – er i gang med regulering. Det er inngått intensjonsavtale med NTGU som Asker kommune ønsker til
kommunen. Intensjonsavtale med Asker kommune er under utarbeidelse. Asker IR og Asker SK skal delta i
møte om at sykkelidretten skal få tilgang til alle anlegg. Prosjektleder har innstilt på valg av Arkitekt for
prosjektet – dette må tas på NCFs driftskonto inntil videre. Heikki jobber med en søknad for spesialanlegg.



Status Innkjøp og programmering av samband (sak 7F, styremøte 1).
877.000 for innkjøp, første test fungerte ikke for telefonene uten nødnett. Vi har 15-16 telefoner på nødnett
som fungerer veldig bra. Er i kontakt med leverandøren for å få bedre telefoner (de uten nødnett).



Idrettsregistreringen
Vanligvis skjer IR i januar hvert år, men dette året skulle det inn i april p.g.a nytt system. Systemet fungerer ikke
på alle funksjoner/roller. Gir mye merarbeid for klubbene. Administrasjonen har kontaktet 300 av våre klubber
for å få riktige tall på sykling. Vi er nå på ca. 4% økning fra 2014.



Utvidet program i Morgendagens Helterrittet
Det blir mer stas for ungdommen i MHR før proffene kommer, etter innspill fra arrangøren. I tillegg til
juniorrittet, vil det også bli arrangert et stafettritt for ungdom med både gutter og jenter. Rekkefølgen blir guttjente-gutt-jente.



Informasjon fra Ledermøtet
God presentasjon av Ungdoms-OL som har bidratt bra til rekruttering av yngre frivillige og ledere. Idrettens
Politisk Dokument ble oppsummert. Olympiatoppen informerte om OL. Etter påtrykk fra NIF blir det
mediedekning fra norske medier på Paralympics. Åpenhet i idretten – det er satt ned et utvalg (Bernanderutvalget). Leder ga en god og troverdig gjennomgang av utvalgets mandat og arbeid. Idrettsstyret har hatt en
evaluering av NIF-IT og vil komme med tiltak.
Tre forbund ga en orientering om hva de gjør for å redusere frafallet av barn og ungdom i idretten.



Teknisk utvalg (utvalgsmedlemmer og mandat)

Mandat er vedtatt i styremøte 19.10.15. Sak til vedtak om utvalgsmedlemmer ligger som sak under 16F i denne
protokollen.


Informasjon fra UCI/UEC
Det ble skrevet et 5 siders brev fra UEC leder om saker og vedtak han mente ikke fungerte. Cookson har
skrevet tilbake. Brevet til Lappartient har lekket til pressen. Urolig klima for øyeblikket.
Det er landet et samarbeid mellom ASO og UCI i forhold til Word Tour kalenderen for 2017.



Status IKT-strategi
Marit Sælemyr og Bjørn Sætre samarbeider om tilbydere for IKT-strategi.

DISKUSJONSSAKER
 Oppdatering av Organisasjonshåndboken
Ref.tidligere styrevedtak og oppdatering av mandater
Endringer må sendes inn og dokumenter må legges i styrerommet. Må legge inn mandat for TU og Masters.
Mandat for Turrittutvalget må lages.




Operasjonalisering av Syklepolitisk Dokument
o Jenteutvalg
Forslag til medlemmer og mål for utvalget er klar. Styret må få forelagt medlemmer til utvalget.
Prosjektet skal jobbe for å få med flere kvinner i alle ledd i norsk sykkelsport. Tettere samarbeid med
andre særforbund, samt foreninger utenom den organiserte idretten. Styringsform og
rapporteringslinje bør være med i forslaget. Mandatet må inn i organisasjonshåndboken.
o

Ungdomsutvalg
Administrasjonen har holdt i dette. Få med flere unge, la ungdommens stemme bli hørt og skape
nettverk mellom ungdom.
Mandatet må legges i organisasjonshåndboken. Medlemmene skulle vært lagt frem for styret, da det er
de som oppnevner slike utvalg.

o

Regionprosessen
På Regionledermøtet 9. mai var det en gjennomgang av regioninfo, der har man lagt inn årshjulet for
regionene, lover og regler, ulike funksjoner og kontaktpersoner i NCF. Det ble diskutert om
regionmesterskapet skulle settes til en felles helg igjen. Felles samfunnskontakt, klubbkontakt. Felles
portal for klubber – kompetanseutvikling/forum. Diskuterte forskriften for arrangering av ritt.
Regionsidene må bli mer aktuelle og oppdaterte. Marianne Balto lager et felles resyme for tiltak for
regionene. Viktig at referater og andre aktuelle dokumenter kommer ut på nettsiden.

o

Utvikling av kvalitetsklubb
Det ble lagt frem et forslag fra administrasjonen. Vi må definere bedre hva vi mener med
kvalitetsklubb. Hvordan blir man tatt vare på? Kanskje bør et kriterie være at klubben er med i «Alle
barn sykler» og/eller Tour Kids. Samhandling med andre klubber er også viktig.
En klubb bør også stille seg positive til klubbutviklingstiltak. Det bør legges frem et konkret forslag til
vedtak. Grenutvalgene bør involveres og noen herfra bør sitte i en kommende prosjektgruppe.

Strategidag for Styret og Administrasjon
Re-sertifisere oss som Rent Særforbund.
GU’ene får innspill på SPD.
Fredag 11.- lørdag 12. november i forbindelse med NM Syklecross i Grenland.

o

Styremøter høsten 2016
5. september
24. oktober
5. desember
(AU-møte 3. oktober)



Lisenssystemet – noen tanker for utvikling
o Helårsturrittlisens, grenspesifikke lisenser mm
o Dynamisk lisensstruktur
Tur, trim og masters er full forvirring. Her bør vi lage et annet system. Vi må ta vare på klubbene, som
er våre eiere. Utfordring på ulike måter ritt blir arrangert i nord og sør. Trimritt skal være uten
tidtaking. Må selge bedre inn at forsikringen er en sikkerhet for deg. Dette punktet må ses på nøye,
men vi bør kunne klare å ha et nytt lisenssystem på plass før sesongen 2018, for kort tid for 2017. Bør
sette ned en gruppe for å se på dette med styret, adm, noen store og noen små arrangører i ulike
grener. Hva med klubber som har flere grupper i ulike grener, hvis vi skal dele på gren.



NCF organisasjon
o Videreføre Sportsavdelingen
o Styrke arrangements-/kommunikasjonsavdelingen p.g.a økt trykk frem mot VM.

BESLUTNINGSSAKER
9F
Protokoll Styremøte 1 2016-2018
Vedtak:
10F

Protokoll AU møte 1 18.04.16
Vedtak:

11F

Protokollen fra styremøte 1 godkjennes.

Protokollen fra AU møte 1 tas til etterretning.

Regnskap
Regnskap per første tertial ble presentert.
Utviklingen av lisensene er under press og vil påvirke resultatet. Gjennomgang av lisenstall og prognose for
resultatutviklingen.
Generalsekretær gir beskjed til administrasjonen at alle må stramme inn der det er mulig. Det har blitt flere
utgifter enn budsjettert på noen IKT-poster, utstyr, sport og tinget. Hvis man skal eliminere noen prosjekter,
må det gjøres umiddelbart. Forslag til tiltak kommer fra Generalsekretær.
Vedtak:

12F

Forbundsstyret ser med bekymring på enkelte store budsjettavvik og forutsetter at de
fremlagte forslag til innstramninger er tilstrekkelig for å holde det totale budsjettmålet.
Det fremlagte regnskapet per første tertial tas ellers til etterretning.

Valg av revisor
Oppfølging av forslag på Forbundstinget om å engasjere ny revisor. Gjennomgang av tingdebatten, innkomne
forslag, vedtak samt tilbud fra BDO og HC Andersen.
Ved vedtak av BDO, vil det etter all sannsynlighet tilkomme flere utgifter, fordi BDO ikke kjenner til NCF fra
før, og de må settes inn i vårt system. Hva med BDO til Bergen 2017?
Vedtak:

Forbundsstyret viser til vurdering foretatt av NIF’s lovavdeling og konkluderer dermed
med at BDO er lovmessig valgt som revisor på Forbundstinget for NCF.

13F

Fellesmøte
Vedtak:

14F

Oppnevne nytt medlem i GU Trial
GU Trial har hatt problem med å dekke alle roller i utvalget. De har nå klart å rekruttere en ny aktuell kandidat
til GU Trial. Erik Solbakken fra IK Hero og har erfaring som både utøver og arrangør.
Vedtak:

15F

Forbundsstyret erstatter Teknisk Utvalg med Bjørn Holmvik og Per Gunnar Hansen.

BMX mesterskap og internasjonale konkurranser
 Søknad fra Orstad BMX om NM BMX 2017
 Søknad om å arrangere Nordisk Mesterskap i Norge på ny bane i regi av Råde BMX m/samarbeidende
Østfold-klubber primo august 2017
 Europacup – Norge har søkt om å få arrangementet/rundene i 2017, fortrinnsvis helgen 2.-4. juni 2017.
Sviland BMX står som arrangør
Vedtak:

18F

Forbundsstyret berømmer initiativet og ser at tiltaket kan være med på å bedre
rekrutteringen til denne grenen. Forbundsstyret kan likevel ikke støtte tiltaket på grunn av
strammere økonomi. Vi forsøker å ordne noen rekrutteringssykler via utstyrsmidler.

Teknisk Utvalg
Det er innstilling på nye medlemmer til TU. De to som ble spurt, har trukket seg, og disse erstattes av Bjørn
Holmvik og Per Gunnar Hansen, etter bifall fra GU Landevei og GU Bane.
Vedtak:

17F

Styret velger Erik Solbakken fra IK Hero inn i GU Trial.

GU Trial - finansering av rekrutteringstiltak
se eget notat
Vedtak:

16F

Forbundsstyret avholder Fellesmøte lørdag 18. mars 2017 på Gardermoen «Et halvt år
igjen til VM». Vi kommer tilbake til sted.

Forbundsstyret tildeler Orstad BMX Norgesmesterskapet i BMX for 2017. Forbundsstyret
støtter søknaden fra Råde BMX med samarbeidende klubber om å søke Nordisk
Mesterskap i BMX i 2017. Forbundsstyret støtter også søknaden om å arrangere
Europacup med Sviland BMX som arrangør.
NCF bidrar ikke økonomisk til noen av arrangementene.

Asker velodromen
Det foreligger utkast til intensjonsavtaler med Asker kommune, Conceptor/Svinningen og NTG vedrørende
Velodromanlegget i Asker. Prosjektgruppen har også innhentet arkitektanbud som må besluttes. Egen
fremstilling og gjennomgang vil bli presentert på styremøtet.
Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til intensjonsavtale med NTG og gir AU fullmakt til å
sluttforhandle og inngå intensjonsavtaler med Asker kommune og utbygger i Langenga,
Asker.
Styret gir sin tilslutning til å inngå avtale med arkitekt NarudStokkeWiig AS for regulering
av velodrom i Langenga under forutsetning av at det er budsjettmessig dekning for 2016 og
2017. Styret må få budsjettmessige vurderinger før saken vedtas.

19F

Søknad om støtte til VM i Doha fra Joker Byggtorget
Viser til egen søknad fra Joker Byggtorget om økonomisk støtte til reisekostnader i forbindelse med
lagtempoen i VM i Doha. NCF har tidligere bidratt til å dele fly-kostnader for Hitec for de norske jentene som
ellers skulle ha kjørt
Vedtak:

20F

Forbundsstyret kan ikke, på grunn av strammere økonomi, bidra økonomisk til
reisekostnader utover det vi har tilsvarende gjør for andre lag. Det innebærer at vi kun kan
dele reisekostnadene på de utøvere som likevel blir uttatt til VM i Doha.

Generalforsamling Bergen 2017 AS
 Styrets årsberetning
 Regnskap
 Valg av Revisor
Vedtak:

Saken ble besluttet utsatt til neste styremøte 5. september 2016.

