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Presentasjon
o Telemark Tours v/Marit Brokke er nyeste tilskudd i utvalget.
o Pål representerer styrkeprøven da Morten er forhindret.
o Sølvi er tilbake etter et par møter med Jo Gunnar Ellevold som reserve.
Den nye forskriften om sykkelritt på veg.
o Per Erik presenterer status.
 Gjennomgang av tidslinjen (Deles, Per Erik?).
 Veien videre
o Avventer svar fra samferdselsdepartementet uke 2.
 Detaljer leses i hoveddokumentene (om de deles, Per Erik?).
 Enstemmig i utvalget at endringene er for sene til å tre i kraft for
2017.
 Pål forklarer situasjonen til Styrkeprøven vedrørende dialog med
involverte instanser. Dette tilsvarer Per Eriks oppfatning og
gjennomgang i møtet.
Kompetansekravet til løype- og stasjonære vakter
 Detaljer leses i hoveddokumentene.
 Læreplanen er klar, men det finnes foreløpig ikke kurs.
 Kravene kompliserer utdanning av løypevakter betraktelig, blant
annet i form av maks antall kursdeltakere.
 NCF er alt i kontakt med en kjøreskole i forhold til veiledning av
kursledere.
 NCF må være flinkere til belyse egen fremdrift, og eventuelt konkret
som foreligger underveis for at eget miljø (arrangørene) skal kunne
se hvilket arbeid som nedlegges.
Bergen 2017
o Folkerittet
 Format
 Skille eliten og trimerne fra hverandre.
o Egen start, ikke nødvendig med tidtaking på de raskeste. Det
å vinne skal ikke stå i fokus selv om farten vil være høy i
gruppen.
o 2 runder til supermosjonistene, resten av tiden for alle som
vil.
o Massene kan stares i det supermosjonistene går ut på runde
2.
 Hva ønsker norsk sykkelsport å fremheve med rittet? Hvordan
signaler vil dette rittet gi?
o Aktivitetsområdet tilknyttet løypen.







 Mulig for arrangører å være der og drive markedsføring.
o Er det mulig å frigjøre VIP plasser som kan loddes ut av arrangører?
 Hvilken arrangører får ev. tilgang på plasser?
Informasjon om nye rutiner for lisenskontroll og prosessen så langt.
 Ingen endringer i pris og rutiner i forhold til rapportering av
engangslisens.
o Distanseløft i forhold til trim. Grensen før prisen nå øker er
70 km uavhengig av gren.
o Startkontingenten er også løftet til kr 500 mot tidligere kr
400. før det påvirker lisenspris.
 Alle fordeler og annet som er tilrettelagt som lisenskjøper må
fremmes på en bedre måte.
 Distribuering av fordeler og andre saker i lisensen må belyses og
deles med arrangørene.
 For helårslisens er det gjort en nivåregulering. Det er en noe redusert
pris for de som ønsker å kjøpe helårslisens for og kun kjøre turritt.
 Det totale bildet for engangslisenser sier 21% tilbakegang.
o Det er de største terrengsykkelrittene som har klart størst
tilbakegang
o Tross denne negative utviklingen totalt er det flere som
fortsatt greier å skape vekst i sine arrangementer.
 58 av 259 tur og trimritt hadde vekst i sine
arrangementer i 2016.
Utvikling av deltakerantallet – hva gjør vi som arrangører?
o Birken skriver at 80% sier de vil komme igjen, men kun 45% kommer.
o Birkens deltakelse 2016 tilsvarer nivået fra 2008, men nå er det et mye større tilbud
med flere arrangementer, så deltakerne er mer spredt.
o Styrkeprøven har foreløpig vekst i påmelding sammenliknet med samme dato i 2016.
o Hva finnes av «5 km ritt»? Noen i det hele tatt?
o Klubbene kan invitere til åpne fellestreninger, organiseres så alle kommer i «mål»
med fokus på sykkelhåndtering og læring.
o Birken sier produktet er bra, og tror ikke frafallet ligger der.
 Hvordan ivareta folkefesten så lenge som mulig for deltakerne?
o Nordsjørittet tilrettelegger spesielt for jenter, men de belyser at jentene er
vanskeligere å få tilbake.
o Navn på tempohjelm- og galningene som kjører fortest i turrittene.
 Her bør et passende navn fremarbeides. Dette er våre klart mest trofaste
deltakere.
o Henvisning til arrangementer arrangørene imellom.
Mandat for Turrittutvalget
o Oppgitt budsjett som gir rom f.eks. studieturer.
o Lover og regler?
o Øke deltakelsen?
o Kurs og veiledning?
o Påvirke formatet?
o Rådgivende tjenester
o Høringsinstans for klubber og NCF.
o Forankringspunkt for andre arrangører.
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Hva turrittutvalget jobber med bør publiseres tydeligere
Fordele ansvaret blant utvalgets representanter
Alle i utvalget er en del av NCF, og bør fremstå som dette i dialog-, eller ved besøk
hos andre arrangører.
Eventuelt
 Tettere elektronisk oppfølging mellom møtene mellom utvalgets
representanter.
 Egne nyhetsbrev fra turrittutvalget?
 Informasjon om hva utvalget jobber med og hva som er fremdrift.
o Bl.a. angående fremdrift med samferdselsdepartementet,
dette bør ut til alle arrangører så fort det foreligger noe
håndfast, gjerne også en forenklet tidslinje fra Per Erik.

