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INFORMASJONSSAKER
•

Status opplæringsplan

Per Erik Mæhlum, Kirsti Ruud og Vidar Sørensen orienterte om status for prosjektet for løypevaktkurs.
Vidar Sørensen er prosjektleder og Kirsti Ruud er ansatt som prosjektkoordinator i prosjektperioden. Regionen vil bli
mer involvert i prosjektet når kursene blir gjennomført.
Det vil bli tre forskjellige kurser. Første kurset er nå ferdigutviklet. Kurset arrangeres i første omgang som
klasseromkurs, men skal snart utvikles til e-læringskurs. Region øst og sør anmodet om at denne prosessen påskyndes
slik at flest mulig kan ta kurset og at det ikke medfører avlysninger av ritt for neste år. Vanskelig å motivere deltakere å
ta klasseromkurs.
Prosjektet ble startet opp for å utvikle kurs for opplæring av private vakter under sykkelritt i henhold til den nye
forskriften for sykkelritt på vei. I følge NCF er det behov for å gjøre endringer i forskriften, men det er en veldig
ressurskrevende prosess. Forskriften skal evalueres i 2018.

•

Regionsamlinger «Morgendagens helter samlinger»

NCF orienterte om regionsamlingen for 2017/2018. Tre samlinger gjennomføres i 2017 med mål om samlinger i alle
regioner i 2018.
Flere regioner ønsker å være delaktige i fastsettelse av dato for samlingene i 2018, samt at de får informasjon om når de
skal arrangeres før terminlisten er satt i november i år. Dette tas videre med i planleggingen.

•

Ungdomsprosjektet «Arven etter Sykkel VM»

NCF orienterte om status for dette prosjektet. Prosjektet er godt i gang og Karsten Ølstad er ansatt som prosjektleder
(80% stilling) til oktober.
Det er 20 personer påmeldt til prosjektet. Målet er å rekruttere fire ungdommer fra hver region, dvs. 28 totalt.
Regionene ønsker informasjon om hvem som er påmeldt fra hvilken region slik at de kan hjelpe til å rekruttere flere.

•

Informasjon om regiondrakter og medaljer

NCF orienterte om vedtak, design av regiondrakter og tilbud for innkjøp av drakter.
Det er nylig vedtatt av styret at regionen skal bruke NCF sine medaljer og regiondraktdesign. Region TeVeBu mener
slike bestemmelser må inn i reglementet for drakter og medaljer, det er ikke tilstrekkelig med vedtak på styremøtene.
Eventuelt må dette vedtas på tinget. NCF sjekker dette opp.
TeveBu hadde allerede kjøpt inn mange drakter før det ble informert om NCF regiondrakter, de ønsker derfor å bruke
disse før de kjøper NCF sine drakter.
En del Regioner mener noen av draktene er for like, spesielt gjelder dette Sør – Tevebu og Midt – Vest. NCF vill sjekke
opp om vi kan lage endringer på dette for 2018 sesongen.
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•

Økonomi NCF

NCF v/Generalsekretæren informerte om status for økonomien i NCF. NCF har nylig fått tilgang på alle systemer og
tall. Det har tatt tid å få tilgang til idrettens regnskapssystem, men han har nå fått laget en oversikt over status.
Økonomien er under kontroll og alle tallene er nå lagt inn i systemet.

•

Bergen 2017

Bergen 2017 v/daglig leder informerte om status for sykkel VM i Bergen. Han gikk igjennom bl.a. inntekter, utgifter og
sponsorer. En av de største utfordringene er overnatting.

•

Velodrom Asker

NCF v/1. visepresident orienterte om status i forhold til Velodromen i Asker. Reguleringen er noe forsinket.
Det må avklares leie/eieforhold for NCF av sidebygget. Den største markedsverdien ligger i sidebygget der det er
inngått intensjonsavtaler med flere leietakere med varighet 30 år eller mer.
Det er en positiv dialog med kommunen i Asker. Det er avtalt møte med Asker kommune 27. juni for å konkretisere
punktene i intensjonsavtalen.
•

«Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer»

NCF orienterte om mulighetene for regionene å påvirke i forhold til midler som kommunene kan søke på. Det er f.eks.
muligheter i forhold til pumptracks osv. Mer informasjon vil sendes regionene på mail og eventuelt legges på nett slik at
klubber også kan bidra.

DISKUSJONSSAKER
• Regionskontingent
NCF innlede denne saken. To spørsmål ble stilt til regionene. Skal det være fellesnivå på regionkontingenten og hvem
skal fakturere den (regionen eller NCF)?
Felles nivå?
Regionene er enige i at de ønsker å ha selvbestemmelse over kontingent-nivået i regionen..
Da det er klubbene som bestemmer kontingenten på sine regionsting ihht til aktivitetsnivået..
Hvem fakturer?
Ikke ønskelig med noen forandring i prosedyren. NCF gjennomfører faktureringen for de regioner som ønsker det.
Konklusjon: Føringer fra regionene er at NCF viderefører dagens bestemmelser og praksis.
• Etablering av regler for regionslag
NCF innledet denne saken. NCF administrasjonen jobber med å utvikle regler for regionslag etter oppdrag fra styret.
Saken er av den grunn løftet opp som drøftingssak i regionledermøtet for innspill i prosessen.
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Det ble diskutert om praksisen rundt «Konkurranse felleskap» skulle likestilles med regionslag og hvilke aldersgrupper
vi skal fokusere på. Regionene mener vi må skille mellom konkurransefelleskap og regionlag. Konkurransefelleskap
dekker kun voksne menn. Regionene mener vi kun burde fokusere på regionslag for ungdommer, juniorer, jenter og
senior – ikke master.
Det ble diskutert hvem som kan opprette og ta ut er regionslag for regionen. Det må ev. inn bestemmelser om at det er
regionen som tar ut regionlagene, slik at ikke klubber i regionen oppretter egne regionslag.
Regionene var også enige om at det må lages bestemmelser på hvor regionslagene kan være representert.
Konklusjon: NCF jobber videre med disse reglene og legger frem for regionledermøtet i høst for ny diskusjon, før
saken endelig klargjøres for tinget i mars.
• Kommisærutfordringer
NCF og Region Nord innledet denne saken.
Region Nord ber om like vilkår for å utvikle nasjonale kommisærer for alle regioner. Han stilte spørsmålet om ikke
NCF bør ha dette som mål/krav for utvikling av kommisærer. I kommisæroppsettet er det få kommisærer fra Nord
satt opp og de får ikke nødvendig erfaring eller oppgaver, og motivasjonen til kommisærer faller for videre innsats..
NCF ønsker det skal være nok med kommisærer i hver region, det må ev. opprettes en plan for hvordan de skal få
erfaring.
Enkelte regioner stilte spørsmålet om det er behov for så mange kommisærer på ritt. Det er et ønske om min. krav til
antall kommissærer osv. Regionene mener også at det må være en diskusjon med rittleder og sjefskommissær om antall
kommisærer som trengs. Noen mener også at kommisærutdanningen må ha en praktiskprøve for å få godkjent.
Kostnader er en stor grunn til at regioner/arrangører ikke ønsker å ta med kommisærer fra andre regioner. NCF
informerte om at det er få ritt i noen regioner og dermed ikke nok ritt for alle som ønsker landeveisritt. NCF dekker
kommisærkostnader for de som arrangerer de store rittene når de reiser langt ifra.
Konklusjon:
NCF vurderer å lage en «NM pakke» for arrangører av NM som innbefatter tidtaking, kommisærer etc.
Til neste Regionledersamling inviteres Teknisk komite(TK) for å presentere strategien for utvikling av kommisærer.
•

Annet:

Alle regioner skal ha fått egne e-poster. De som ikke kommer inn eller har mistet passordet må ta kontakt.
Neste møte settes etter VM, en gang i oktober – nov. der også overordnede strategier for regioner løftes opp til
drøfting.
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