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Møte i Teknisk Utvalg 08.09.16 – Østbanehallen kl. 17.00-20.30
Deltakere: Turid Foss, Per Gunnar Hansen, Kjell Ivar Larsen, Bjørn Birkeland og Bjørn Holmvik (med på
nett/telefon). Fra adm: Beate Stenberg.
Konstituering av TU
Teknisk Utvalg hadde sitt første møte etter ny oppnevning i NCFs styremøte 25. juni. Utvalget må
fordele oppgaver etter kompetanse og interesse. Turid – MC. Kjell Ivar – BMX. Per Gunnar – Bane
og resultatservice, Bjørn – leder, overordnet. Bjørn H – rådgiver etter behov, siden han er en del
ute på oppdrag i jobb.
1. Evaluering av sesongen
Bjørn har tatt ut rittrapporter og laget statistikk. Flest ritt i Akershus, Buskerud og Hedmark
(antall deltakere) i forhold til de rapportene vi har som underlag. Sogn og Fjordane, SørTrøndelag og Troms har få ritt. Ca. 700 oppgaver for kommissærene i 2016 så langt. 16% jenter.
17.000 deltakelser. De største klassene er senior, vi går ned på junior og M/K15-16. I UM var ikke
de beste med, de kjørte i Nederland. Når det er et nasjonalt mesterskap, bør rytterne prioritere
dette. GU Landevei er på saken. Arctic gikk bra – de norske kommissærene var gode, men PCP
fungerte ikke optimalt. Stort sett har NC-arrangørene gjort en meget bra jobb. De arrangørene
som har fått status «under forventet» i rittrapportene, må følges opp spesielt. Kanskje burde vi
ha flere alternativer i spørsmålene i rittrapportene.
2. Økonomi
Vi har brukt ca. halvparten av budsjett, men venter på en del fakturaer for transportkostnader
fra arrangørene. Vi har ikke workshop før i januar 2017, så der sparer vi inn en del, samtidig som
vi ikke har arrangert regionale samlinger.
3. Nordisk samarbeid (Workshop og teknisk nordisk møte) pkt. 3 og 11 i agenda
Workshop for nordiske kommissærer er satt til helgen 13.-15. januar. Vi ser på Gøteborg eller
København som sted for samlingen. Reykavik gikk ut som sted, da dette ble for dyrt.
Nordisk Kommissær Komitè
Det ble gjennomført et nettmøte for Kommissærkomitèen i Nordiska Cykelförbundet 7/9 med
Henning Knudsen (D), Kenneth Simonsson (S), Mika Niskanen (F) og Bjørn Birkeland (N). Hans
Petter Gulbrandsen fra NCFs styre var også med i starten av møtet, i egenskap av at han er
nordisk koordinator. Skal lage et bedre system for utveksling av kommissærer. Komiteen skriver
nå en felles tekst og søker om unntak for at nasjonale kommissærer kan ha oppgaver i utlandet.
Det blir et nordisk kurs for banekommissærer i Danmark. Se også pkt. 7 – kommissæroppsett.
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4. Kurs
Nasjonalt kurs MC – fikk tilbakemeldinger at kurset var veldig bra. En del utstyr måtte kjøpes inn.
Vi må knytte pilotene nærmere til oss, slik at de blir en del av NCF-teamet.
BMX – nasjonalt kommissærkurs i Sandnes med fire deltakere. Må jobbe med disse nye, da noen
av de etablerte slutter etter denne sesongen.
Regionalt kommissærkurs e-læring – har hatt et kurs med 9 deltakere. Kurset fungerer bra som
webinar.
Sophie og Beate har sendt ut forespørsel om hvilke klubber som ønsker kurs. Frist: 1. oktober.
Honorar – vi må få inn MC i listen på kontingenter og avgifter. MC får samme sats som
jurymedlem. I statens personalbok står det at du kan få noe dekket for idrettsarrangementer –
høre med NIF om dette også gjelder for ledere, kommissærer osv.
Vi bør gi de som jobber mye (må definere et antall dager) og de unge (under 30 år) en
kompensasjon for at de står på. Det er snakk om 10-15 kommissærer.
Utstyrskurs - vi bør la flere få utdanning i å måle og veie sykler. Holde kurs regionalt? Lage et nytt
system/verktøy for å kunne lese av sykkelen, og se hvilke avvik som har vært tidligere. Slik kan vi
se om rytterne/syklene har gjentatte avvik, og om det rytteren sier stemmer på rittene.
5. Nyhetsbrev til kommissærene
Veldig mange leser det. Det bør komme relativt hyppig og med få saker, så man ikke må lese seg
i hjel. Fra april til september har det gått ut 12 nyhetsbrev. Takk til Bjørn som lager
nyhetsbrevene og til de som bidrar med innhold.
6. VM
Kommissærene som er foreslått, er vedtatt i styremøte 05.09.16. 14 kommissærer er med:
MC
Turid Foss
Morgan Grindalen
Bjørn Holmvik

Utstyr
Heidi Haakestad
Erik Kriek
Kenneth Simonsson

Generalister
Amund Klem Rønning
Morten Messelt
Søren Knudsen
Kristoffer Nennestam
Skjalge Kraglund

Sekretariat
Jan Oddvar Sørnes
Kåre Stokke
Norvald Bjarte Algerøy

Bergen 2017 vil ha en kommissær som kun sitter og ser på live-bilder, for å få med seg det som
kommissærer ikke ser ute i løypa.

7. Kommissæroppsett
Vi ønsker å ha en felles nordisk kommissærpool på internasjonale ritt i Norden, inkludert
nordiske mesterskap. Den nordiske kommissær komiteen tar denne jobben. Bjørn har skrevet et
forslag til vedtak som blir tatt opp i neste styremøte i oktober. Den nordiske kommissær
komiteen mener dette kan høyne nivået og kvaliteten på rittet og kommissærene. Vi får mer enn
vi gir. Det er laget en mal for oppsettet for neste sesong.
Sette opp kommissærer til UCI ritt i okt-nov, nordisk des, nasjonale ritt des-jan og regionale janfeb.
8. Utstyr
Kjøpt inn kontrollutstyr av motor. Videostativ er kjøpt inn og er hos Bjørn. Motorsykkelutstyr er
hos hver enkelt kommissær. Vi ser på hvordan vi skal måle/veie sykler og hvilket system vi skal
bruke. På fellesstartene bør vi sjekke utveksling, Vi må kjøpe inn noen flere integrerte MChjelmer – mulig to i 2016 og to i 2017. Vi må få oversikt på hvilke MC-piloter som brukes i de
ulike regionale rittene. Målerigg er kjøpt inn fra UCI – er hos NCF.
Marshall skal ha gule vester, MC pilot skal ha oransje vester, MC kommissær har rød/sort dress
og hjelm.
9. Reglement
BMX – norsk tilpasning skal inn i regelverket, ikke utenom. Kjell Ivar er ansvarlig.
Generelle bestemmelser– Bjørn og Beate jobber med innspurten. Dobbeltsjekke nasjonale tillegg.
Landevei – Per Gunnar tilpasser og ajourfører.
Ta ut de reglementene som ikke er relevante for Norge.
Forslag til straffer og bøter – forslag fra Per Gunnar. Vi bør samkjøre med Sverige og Danmark.
Freshe opp websiden under Lover og regler.
Skjema – journal i bil og instruks for vakter, Per Gunnar har laget og bruker disse skjemaene
Dette må deles med våre kommissærer.
Nå kommer det kurs for MC-vakter og øvrige vakter. Disse må sertifiseres. Vi venter på et utspill
fra myndighetene på denne sertifiseringen.
10. Utveksling kommissærer
Coop Østerhus, Team Fix-It og Joker har initiert at de kan ta med seg kommissærer i bilene når
de er i utenlandske ritt. Høre med disse lagene om hvordan de ser for seg hvordan dette skal
gjøres. Finne ut hvordan kostnadene skal fordeles.
Vi skal ha utveksling også på NC og NM. Se også punkt. 3.
11. Kommissærbekledning
Bjørn har sjekket med en skredder for dress for Landevei og Bane. Blir ikke dyrere enn en dress
på Dressman. Kjell Ivar sjekker Stormberg eller Norrøna turbukse med avtagbare ben til BMX,
Terreng, Utfor, Sykkelkross, og Trial.
12. Eventuelt
Kommissærsamling – vi setter foreløpig opp dato for samlingen til helgen 27.-29. januar, men vi
må se an budsjett.

