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Administrasjon:
STATUSSAKER
•

Sport - rapport
Administrasjonen presenterte enkeltpunkter i rapport fra Sportslig Avdeling:
o Særskilte tiltak for å overføre gode resultater fra trening til konkurranser i Utfor.
o I tillegg ble aktiviteten for de aktuelle utøverne til et kvinnelandslag
gjennomgått.
o Det er utfordringer med nivået innen MTB rundbane, både menn og kvinner.
o EM MTB Marathon, 4. og 5. plass til Gunn-Rita og Hildegunn Hovdenakk.
o BMX, kun to utøvere i landslagsgruppen – de andre har av forskjellige årsaker
lagt opp.
o Junior landevei – «stolpe ut» i avslutningene.
o U23 landevei – fungerer bra, og gode resultater er oppnådd
o Parasykling – Morten Jahr har oppnådd en tredje plass og femte plass.

•

Lisenser - status (helårs og engangs)
Det er viktig å følge nøye med i utviklingen i antall deltakere i turritt. Grenserittet og
Birkebeinerrittet melder om færre forhåndspåmeldte enn tidligere. Nordsjørittet ligger
an til samme antall som i 2014.
Noen få av de mindre og mellomstore turrittene er avlyst av forskjellige årsaker
(manglende dugnadsinteresse, vegproblemer mm)

•

SPD prosessen
o Fremmøte Lillehammer torsdag 25. juni
o Strategidag 26.juni, presentasjon av program (Adm og Styret)
o Lørdag 27. juni SPD fortsetter

•

Grenutvalgene
GU Syklecross; Øystein Lægreid har bedt seg fritatt for vervet som leder i GU
Syklecross. Vidar B. Sørensen oppnevnes til å overta ledervervet. Innkaller så raskt
som mulig til GU-møte.
GU Terreng; Sesongåpningene har vært positive, med stor deltakelse og gode
konkurranser.
GU-Landvei; NC-åpning, enkeltsaker knyttet til læringspunkter for kommisærer vil bli
fulgt opp.
GU-Bane; siste møte ble avholdt før påske
GU-BMX; stadig diskusjoner om regelverk, retningslinjer. I tillegg er det stilt spørsmål
ved landslagstrener BMX, og manglende oppfølging av øvrige ryttere i Rogaland.
Forventningene til landslagstrener i det daglige treningsarbeidet med utøvere utenfor
landslag må avstemmes. Utøvere i Østfold er fornøyd med treningsoppfølgningen fra
NCF.

Viktige oppgaver er hvordan GU skal arbeide for å spre BMX sporten til allerede
etablerte klubber.
•

Anlegg
Forbundsstyret ble gitt en kort orientering og gjennomgang av situasjonen etter
behandling av søknad om nasjonalanlegg i Sola kommune og vedtak i Idrettsstyret.
NCF hadde mottatt brev fra Folkehallene, signert av ordførerne. NCF har sendt
svarbrev.
NCF har enda ikke mottatt det formelle vedtaket, da protokollen fra Idrettsstyrets møte
ikke er godkjent.
NIF innkalte NCF til et informasjonsmøte ang velodromer, den 8/5.
NCF og NIF skal møte med Kulturdepartementet 13/5, som en oppfølging av
velodromprosjektene.
I slike saker forholder NIF seg til Særforbundene og ikke utbygger.
Noen styremedlemmer ga uttrykk for misnøye med NCFs håndtering og engasjement i
Sola prosjektet. Det ble foreslått å nedprioritere prosjektet i Asker til fordel for Sola.
Flertallet i styret gikk inn for at NCF skulle fortsette arbeidet med 3 velodromer slik det
ble vedtatt på Forbundstinget i 2012.

•

Bergen 2017
Det ble gitt en status etter UCIs besøk i April.

•

Idrettstinget
Forbundsstyret fikk en kort redegjørelse for alle sakene presentert på Idrettstinget. Det
er en stor mengde saker til behandling. Forbundsstyret får tilsendt de forslag som er
viktig for NCFs representanter.

BESLUTNINGSSAKER
74F Protokoll fra Styremøte 8 - 2014/2015
Vedtak: Protokoll for styremøte 8 – 2014/2015 godkjennes.
75F Protokoll fra AU møte 4 - 2014/2015
Spørsmål vedr. hvem som godkjenner løyper i NM og NorgesCup. Det spørsmålet må
behandles på et senere styremøte. Blant annet krav til TD; erfaring, kompetanse og
krav om arbeids- og ansvarsbeskrivelse.
Sak 11 A; Mobilise – vedtaket må korrigeres, stryke «Forslag»
Vedtak:
Protokoll for AU møte 3 – 2014/2015 tas til etterretning, med de endringer som frem
kom.
76F Regnskap
Regnskapsrapport 1.kvartal 2015
Administrasjonen redegjorde for resultat per 31.03 og status på enkelte konti og
prosjekter.
Bergen 2017 AS er registrert, bekreftelse er mottatt fra Brønnøysundregistrene.
Bergen kommune har innbetalt sitt første bidrag til VM 2017.
Adm følger opp sak 12 A fra AU møte.
Vedtak:
Resultatregnskapet per 1.kvartal 2015 tas til orientering.

77F Idrettskanalen
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) har oversendt forslag til intensjonsavtale
om å delta i et samarbeid med Sporten.no AS i etablering av en digital tv-kanal med
interaktiv web-løsning med formål å spre informasjon, underholdning og
engasjement rundt idrettsarrangementer i Norge.
Vedtak:
Forbundsstyret synes initiativet er godt, men mener dette ikke er i tråd med den
strategi NCF har for formidling av sykkelsporten på de ulike sende flatene.
NCF ønsker derfor ikke på nåværende tidspunkt å delta i samarbeidet om etablering
av Sporten.no AS, basert på ordlyden i den fremlagte intensjonsavtale, som ikke er i
samsvar med hva som ble sagt i møter, presentasjoner og referat.
78F IKT strategi
Administrasjonen presenterte forslag til overordnet IKT (Informasjon,
Kommunikasjon, Teknologi) strategiplan for NCF.
Presentasjonen inneholdt bl.a. hva er «kundeperspektivet», samfunnsansvar,
mål grupper, verktøy.
Vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å videreutvikles forslaget, der det er viktig å ta
hensyn til de kommentarer, forslag og innspill som fremkom under styrets
behandling.

79F Høydehus
Viser til tidligere vedtak i saken. Det er kommet nye opplysninger gjennom «Cycling
Independent Reform Commission» (CIRC) rapporten fra UCI om at høydehus/
høydetelt brukes som «maskering» og ødelegger blodprofilprogrammet.
Bruken av høydehus/høydetelt vanskeliggjør avsløring av eventuell EPO bruk.
Her er utdrag fra teksten:
“Interviewees also explained that riders deliberately schedule high altitude training
camps and use oxygen tents, not only for their potential training effects, but also in
order to explain a potential jump in their values if there is a test”
Vedtak:
Med bakgrunn i de opplysningene som kommer fram i CIRC-rapporten som UCI har
fått utarbeidet støtter Forbundsstyret Idrettsstyrets forslag til vedtak på Idrettstinge
i juni:
«Norges idrettsforbund anser at bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen
og andre gasser er uforenlig med idrettens verdier, og vil arbeide for et
internasjonalt forbud som tilsvarer det norske forbudet vedtatt av Idrettstinget
2003»

80F Anleggspolitisk program – Kostnadskrevende anlegg.
NCF søkte NIF om et tilskudd fra Anleggspolitisk program på 10 mill til
Askerprosjektet (Norsk Kompetansesenter for sykling) og 1,5 mill til BMX/Supercross anlegget i Råde.
NIFs Anleggspolitiske Utvalg behandlet søknaden og innstilte til Idrettsstyret at NCF
skulle motta et samlet tilskudd på kr. 6 mill. Idrettsstyret besluttet å følge
innstillingen.
Med bakgrunn i at tildelingen var ca. halvparten av NCF søkte om, vil NCF foreslå
overfor KUD at det bevilges kr. 750.000,- til Råde anlegget.
Restbeløpet bevilges Askerprosjektet
Vedtak:

Forbundsstyet innstiller overfor Kulturdepartementet at Råde BMX- og Supercrossanlegg gis et tilskudd på kr. 750.000,-.
Norsk Kompetansesenter for sykling gis et tilskudd på kr. 5.250,000,-.

