MEDLEM

UNION CYCLISTE INTERNANATIONALE
NORDISKA CYKLEFÖRBUNDET
NORGES IDRETTSFORBUND

Referat Regionledermøte
Dato: 10. februar 2017
Tid: 16- 20
Sted: Park Inn Gardermoen
Fra NCF deltok:
Harald Tiedemann Hansen, president NCF
Hans Petter Gulbrandsen, 1. visepresident NCF styre(fungerende generalsekretær)
Marianne Balto, 2. visepresident NCF styre
Sophie Thorell, utdannings - og utviklingsansvarlig NCF (referent)
Fra regionene deltok:
ØST:
Jørn Michalsen, leder
VEST:

Rune Torkildsen, leder
Are Iversen, styremedlem

TEVEBU:

Tone E Midtsveen, nestleder

MIDT:

Kate-Mari Pedersen, styremedlem

INNLANDET:

Lisbeth Berntsen Huse, leder
Solveig Skottene, nestleder

SØR:

Terje Johnsen, leder

NORD:

Kristoffer Brasetvik Dverset, ungdomsrepresentant i styret

Øvrige:
Innleder til sak 2 Trond Ahlsen, TV2, meldte frafall.
AGENDA
1. Siden sist – 5 minutter til hver region.
2. Orientering- og diskusjonssak - Arrangørene av sykkel-VM og TV 2 lanserer i april en sykkelkampanje for alle i
Norge. v/Trond Ahlsen TV2.
3. Orienteringssak - Redegjørelse for situasjonen og statusen i NCFs administrasjon.
4. Diskusjonssak - Samarbeidet mellom Regionene og NCFs administrasjon/styre generelt. Morgendagens Helter
– Statoilavtale 2017/2018.
5. Eventuelt
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1. NYTT SIDEN SIST:
Alle regioner informerte om status i sin region.
Region Øst
- Har gjennomført regionsting i forbindelse med en samling med bl.a. besøk fra Tour of Norway, Ladies tour og
Hans Petter som informerte om velodromplanene.
- Planer for 2017: terrengsatsning, tandemcup og bmx satsning mm.
- Endring i loven om regionkontingent: «Fastsette kontingent og regionale avgifter som regionen har anledning
til å innkreve»
TeVeBu
- Har avholdt regionsamling og satt opp et årshjul for 2017.
- Utlyst regionmesterskap, men ingen har meldt interesse. Grenland tar det derfor i år igjen.
- Prøver å påvirke «Tour de Hallingdal» for å få til aldersbestemte klasser.
- Årsmøte 4. mars
Region Midt
- Avholdt regionsting. Redusert styremedlemmer fra 8 til 6 medlemmer (7 med ungdomsrepresentant). Ny leder
Tove Andersen.
- Økt kontingenten.
- Valgt inn ungdomsrepresentant i styret.
- Satt av 20.000,- til NM.
Innlandet
- Opplever at det er vanskelig å få klubbene til å arrangere seg i regionvirksomheten.
- Har gitt arrangementstilskudd til arrangører av lokale ritt.
- Sliter med å finne regionmesterskap arrangør.
- Ønsker å utvide styret med 2 personer (ungdomsrepresentant og dommeransvarlig).
Sør
-

Ser på å lage endringer i loven. Foreslår at de har regionsting hvert annet år.
Ønsker å redusere styret til 5 personer.
Gir støtte til regionlag.
Regionmesterskap, klart for 2017. Går in med 150.000,- i arrangementsstøtte, til 3 arrangører.
Kjøpt utstyr for 100.000,- (tidtakerutstyr og gjerder mm.) som de låner ut til klubbene.
Sliter med å få in penger fra arrangører. Men usikkert hva som er lov når det er tredje part som arrangerer
rittet. Lovutvalget i NCF har tolket det som at tredjepart ikke kan tvinges til dette.

Region Nord
-

Har gjennomført regionsting. Valgt inn ungdomsrepresentant i styret.
Utfordringer med å finne arrangører til regionmesterskap. Men får nå melding om at arrangører har meldt seg.
Få nasjonale kommisærer. Har prøvd å få til et kurs uten resultat.
Skal begynne med jentesatsning. Satt av penger til ungdoms- og jentesamling i 2017, 20.000,-.
Viderefører regionslag fra 2016.
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Vest
-

Regionmesterskapet blir en del av turritt i år.
Hans Falk og Kai Lexberg, fra sports adv. i NCF, var med på arbeidsmøte i regionen om sportslig utvikling.
Opprettholder satsningen på regiondamelag.
Camp region Vest.
Arrangerte ritt i 2016, som de nå søker Norges Cup status for. Samarbeid mellom klubbene for å få det til.
Har startet opp med prosjektet «Alle kan sykle».
Regionen ønsker å ha en ansatt.
Prøver å gjøre tiltak for å beholde ryttere lokalt. Dialog med Vgs osv.
Har mulighet til å få midler fra kommunen til innkjøp ev. Pumptracks.

Kommentarer:
Blir regionlovene for ulike? Er det et poeng å lage felles?
Vanskelig med finansiering fra kretser når noen regioner har flere idrettskretser og forholde seg til. Kanskje det blir 9
regioner etter nasjonal regions-sammenslåing.
Trenger vi en strategi for å håndtere kommersielle aktører på turritt?
Konklusjon:
NCF utfordres, etter at regionene har gjennomført sine regionsting, ha en gjennomgang av beslutninger om lovverk, se
om endringer gjør at det er store forskjeller mellom regionene, og se om det er grunnlag til å harmonere dette.

2. HELSEKAMPANJEN, BERGEN 2017 og TV2
Trond Ahlsen TV2 meldte frafall. Harald Tiedemann Hansen informerte om dette isteden.
Det ble gjennomgang av konseptet via Powerpoint. Kampanjen består av en App med 5 aktivitetsnivåer og går fra april
– september 2017. I Appen finnes det mulighet for konkurranser (finne koordinater, litt likt Pokemon Go) og
premiering.
TV2 vil sende 35 innslag om kampanjen frem til VM.
Prosjektet skal kunne måle effekten i etterkant.
Eventuelt kan Appen videreføres til NCF etter VM hvis det er ønskelig.
Spørsmål om dette er konflikt med «Sykle til jobben», men det var alle enige om at det ikke er.
TV2, som er prosjektleder, ønsker samarbeid med regionene, angående koordinatene.
Konklusjon: De regionene som ikke har hatt regionsting enda, ber om informasjon om dette prosjektet til regionstinget.
For øvrig ser regionene positivt på prosjektet.

3. REDOGJØRELSE FOR SITUASJONEN OG STATUESEN I NCF ADMINISTRASJON
Presidenten orienterte om statusen i administrasjonen og om prosessen rundt ansettelse av ny generalsekretær. Det ble
også gitt en foreløpig status på økonomien i NCF.
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4. SAMARBEID REGION – NCF OG STATOIL AVTALE
Det er under inngåelse av en samarbeidsavtale mellom NCF og Statoil. Samarbeidet har fokus på Morgendagens
utøvere og vil bla. gi støtte til regionsamlinger for ungdom.
Samlinger i 2017:
- Stavanger
- Øygarden
- Midt Norge, NTNUI
Ambassadører: Unge utøvere blir mentorer for juniorene og møter opp på samlingene.
NCFs aldersbestemte juniorlandslag landevei skal betegnes i avtaleperioden som «Morgendagens Helter Junior
landslag».
Statoil har avtale med TV2 om konseptet.
Det ble også diskutert om generell samarbeid mellom NCF sentralt og regionene om blant annet.
Konklusjon:
Det er stort potensial for mer samarbeid mellom NCF sentralt og Regionene.








Sesongen er planlagt for mange klubber. Regionene ønsker derfor at mer utfyllende informasjon gis snarest om
Statoilavtalen. NCF følger dette opp så snart avtalen er undertegnet. Samtidig er det viktig å vurdere om andre
regioner skal kunne inkluderes i samlingene siden det kun er planlagt 3 samlinger i år. Det bør også vurderes
om ungdomsutvalget kan bli involvert i denne prosessen.
Regionene ønsker å få tildelt e-mailadressen til sykling.no, og samtidig får tilgang til bussines-skype på Office
356. Denne vil bli fulgt opp fra NCF.
Den offisielle profilen til NCF gjøres tilgjengelig for Regionene.
I felleskap se nøyere på organiseringen og systemet for sportsutvikling fra rekrutt til proff.
Dersom NCF logo skal kunne anvendes på regiondraktene, må Diadora anvendes. Dette da Wenaas gruppen
er eksklusiv leverandør av tekstiler til NCF.
Regionene er under utvikling, og under regionledermøtene deler hver region informasjon om utvikling av sin
egen region. Finansiering av regionenes arbeid er en utfordring. Noen regioner er kommet langt med å finne
prosjekter som støtter opp om regionenes aktiviteter. Men regionene har også behov for å få mer
informasjon/bistand til hvordan utvikle økonomien videre. «Alle barn sykler» prosjektet vil kunne være noe å
se litt nærmere på.

5 Generelt: Tilleggsaker
Hjemmeside – ønsker regionene å ha hver sin regionside på sykling.no?
Det har kommer tilbakemelding fra NCF hjemmeside ansvarlig om at sidene er lite brukt.
-

Region Øst ønsker det.
Ingen fra jentesamlingen hadde vært inne på sykling.no.
Sør har egen side, med sponsor avtale, og ønsker derfor ikke å benytte sykling.no.
Nord har hatt lite ressurser til dette, men ønsker å bruke det mer jevnlig i 2017.
Regionene etterlyser bilder som kan brukes på hjemmesiden (eksempelbilder).
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-

Flere var enige om at siden fungerer dårlig på mobilen.

Konklusjonen: Regionene ønsker å beholde muligheten for egne sider på sykling.no og de skal prøve å oppdatere det
oftere.
Alle Barn Sykler
Overføres til NCF i 2017 og skal utvikles til et nasjonalt konsept.
Bergen 2017 status
NCF orienterte om status for budsjettet i Bergen 2017 AS.
De frivillige etterlyser mer info til de som har meldt seg frivillige.
Region Sør lurer på om noen kan komme til regionstinget i Sør den 11. mars for å fortelle om Bergen 2017.
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