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Referat Regionledermøte
Dato: 26. september
Tid: 15 - 19
Sted: Runway hotel Gardermoen
Fra NCF deltok:
Bjørn Sætre, generalsekretær NCF
Sophie Thorell, utdannings - og utviklingsansvarlig NCF
Marianne Balto, visepresident NCF styre
Hans Petter Gulbrandsen, visepresident NCF styre
Kai Lexberg, utøverutvikler unge utøvere NCF
Fra regionene deltok:
TEVEBU:
Freddy Martinsen, leder
Tone E Midtsveen, nestleder
ØST:

Jørn Michalsen, leder
Heidi Sannes, styremedlem

VEST:

Rune Torkildsen, leder

NORD:

Olav Verstad, styremedlem

SØR:

Terje Johansen, leder

MIDT:

Tove Moan Andersen, nestleder
Kate-Mari Pedersen, styremedlem

INNLANDET: Solveig Skottene, nestleder
Møtet innledet og ledet av 2 visepresident Marianne Balto
AGENDA
1 Nytt siden sist i hver region.
2 Status anlegg.
3 Ungdomsutvalg.
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5 Arbeids oppgaver sportslige ansvarlige.
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1 NYTT SIDEN SIST:
Alle regioner informerte om status i sin region.
Sør
-

Skal arrangere miljøsamling i oktober uten sykkel. Invitert U23 rytter Fritjof Røinås som skal holde foredrag.
NCF er også invitert som foredragsholdere.
Regionen er opptatt av velodrom, kompetanseutvikling og trafikksikkerhet.
Har regionmesterskapsarrangører på plass.

Midt
-

Har gjennomført NC, planlegger for NM 2017. Store oppgaver på få.
Usikker på kompetanseutviklingen trafikkbetjenter.
Utfordring med store avstander i regionen.
Er interessert i hvordan andre regionene gjør ulike saker, f.eks. samlinger, kommisæroppsett etc.
Ønsker en evaluering om hvordan regionene fungerer.

Nord
-

Ny valgt regionleder Jan - Oddvar Sørnes, Bodø CK, har vær svært opptatt med NM og Arctic.
Utfordring med avstander og fylker og behøver mer ledelse fra regionleder.
Har gjennomført Regionmesterskap med ca. 100 deltagere.
Har startet opp et regionslag i sr klassen når de kjører nasjonalt, men et budsjett på 450.000 i 2016.
Mange terrengritt i Nord.

TeVeBu
- Har avholdt regionmesterskap i landevei, terreng og BMX, med egen regionmesterskapsmedalje og
regionlagsdrakter.
- Alle stiftelsesdokumenter er på plass.
- Vellykket regionsamling gjennomført uten internett tilgang.
- Regionslag i UCI rittene på Østlandet.
- Ønsker å rekruttere flere unge kommissærer då flere er på overtid.
Øst
-

Regionmesterskap arrangert i alle grener. Enkelte som del av andre ritt.
Kommissær- og terminlisteoppsettet har fungert bra.
Region landeveis Cup nytt av året. 8 ritt med 120-150 deltagere. Lokale klubber arrangerer, men regionen
organiserer.
Ønsker å engasjere en regiontrener.
Region lag i Ladys Tour of Norway som regionen ikke kjente til.
Ser på muligheten for å starte opp regionlag.
Planlegger arrangør- og kommissærsamling 2-4 februar som skal avsluttes med regionting. Ønsker å engasjere
flere klubber å bidra.
Jobber også politisk.
Jentesamling i regi av BOC/ACK. NCF har støttet denne økonomisk gjennom Aktivitetsmidlene.
Ny supercross BMX bane i Råde.

Innlandet
- Fungerer ikke like bra etter flere bra år.
- Har tidligere arrangert regionmesterskap i samarbeid med Oslo, men ikke i 2016.
- Ny Mjøs Cup ca. 300 deltagere er gjennomført i 2016. Dyrt å betale reiseregning for kommissær har ført til
flere nye lokale kommisærer.
- Regionen har bidratt økonomisk i lokale cup `er.
- Terminliste arbeidet tar tid. For mye feil i registrering og utfordring i forhold til hvordan prioritere mellom
arrangementet i terminlisten.. Må ikke være mulig å registrere turritt for barn.

Vest
-

Utfordring med Trysilfjellet som har mye uorganisert aktivitet som ikke blir medlemmer i klubb
(100000 runder i Gunilla løypa).
Regionslag 15-16 i U6 i tillegg til de store klubbene Lillehammer og Glåmdal.

NC i helgen der alle klubber var med, 150 funksjonærer.
Regionsarbeidet er sentrert til Bergensområdet, mangler aktivitet i Sogn og Fjordane.
Har regionslag.
Har kjøpt in sentralt utstyr for utlån til klubbene. Mobil arena: sikkerhetsutstyr, gjerder, vester, tidtaker og
målfoto, speaker anlegg. Brukes på kun på aktive ritt.
Region Cup landevei. Noen få mtb og trial. Forsøker å selge Region Cup til lokale sponsorer for å dekke
sikkerhetskostnadene.
Arrangert trim ritt, Rema, grand Fondo m.fl
Regionen har eksponert seg på Hansadagene med «Alle barn Sykler» prosjektet og på kjøpesentrum med bl.a.
pumptrack for barn kids of Norway.
Har laget en enkel brosjyre som presenterer regionen aktiviteter.
Terminlitsearbeidet fungerer bra, har gjennomført 2 møter.

2 ANLEGG
Informasjon om de største Velodrom anleggene fra Hans petter Guldbransen (se vedlegg).

3 UNGDOMSUTVALG
Sophie Thorell informerte om det nye ungdomsutvalget. NCF har nedsatt et ungdomsutvalg for å øke fokuset på denne
gruppens behøv og ønsker. Aldersgruppen 15-25 år. Flere av regionene ser på å få med ungdomsutvalgets representant
for regionen i regionens styre.

4 REGIONSSAMLINGER
Foreløpig kun Midt som har benyttet sportsavdelingen som forelesere.
Innlandet: forespørsel 18 november. Birkebeinerhotellet. Ønsker også å benytte regionsamlinger til rekruttering av
skiløpere, friidrettsutøvere, fotballspillere etc.
Tevebu: informerte om at medlemmene i ungdomsutvalget skaper engasjement.

7 ARBEIDSOPGAVER SPORTSLIG ANVSARLIG
Innspill fra Avd. sport om oppgaver. Behøver ikke være styremedlem.
Innspill fra Tevebu: Bør kanskje utvikle KF modellen nedover i klassene.
Vest og Midt har Sportslig utvalg som tar ansvaret, som ikke sitter i styret. Ser også på sportslige profilen i terminlisten.
Vest bruker region cup som ranking for uttak.

5 REGIONSDRAKTER
Tevebu har laget eget design. Alle bifalt forslaget om èn felles design. NCF vil presentere egen draktdesign som MHR,
men uten reklame. Regionen står fritt å selge inn egne sponsorplasser.

6 REGIONSMESTERSKAP
Kan bruke deltagelse til å være krav for representasjon. Freddy fremhever kompleksiteten i antall klasser og grener.
Anbefalte datoer viktig. Må bestemmes tidlig.

Kan oppfordre flere Regioner til å samarbeide. Nord mener det bør være tydeligere status.
Regionmedaljer må være samme.

8 UTENLANDSKE RITT SAMMEN MED UM/NM
Vil kunne kreve deltagelse i Norge. Viktig å fokusere på helheten. Finn alternativer til Assen.
Slå sammen 16,17 og 18 år i en klasse.
13,14 og 15 år i en klasse.
Elite jenter er i snitt 27-28 år
UEC må ta inn U23 klasse.
Tevebu (Freddy):
Innspill fra svømming. Heatene settes opp etter nivå - personlig rekord med resultatliste etter alder.

