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Protokoll
Styremøte 3 2016 – 2018
Dato: Mandag 5.september
Tid: 15:00 – 19:15
Sted: Comfort hotell Runway, Gardermoen
Deltagere: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto
Marit Sælemyr, Heidi Jørgensen Krokdal, Vidar Bringeland Sørensen og Gyri Kjølstad.
Fra adm: Bjørn Sætre, Beate Stenberg
Forfall: Abid Raja
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMASJONSAKER
• NCF planer for Hospitality Bergen 2017
NCF har et eget areal for sine ansatte, styret og gjester (inviterte og sponsorer). Her viser vi bredden i
norsk sykkelsport.
Invitasjon vil bli sendt til tidligere presidenter og æresmedlemmer i løpet av oktober. NCF dekker
overnatting fra torsdag 21/9 til mandag 25/9 og hospitality. Transport betales av den enkelte.
Ledsager betaler en sum til selvkost.
Alle kommer med forslag til aktiviteter vi kan ha på dette arealet.
• Status Bergen 1 år igjen
Det ble avholdt 1-års markering onsdag 31. august i Bergen. Der ble målgang på Fløyen for menn elite
tempo presentert. Alt teknisk begynner å falle på plass. Jobber hardt med å lande flere sponsoravtaler,
men er i god dialog med flere aktuelle. Organisasjonen starter oppbemanningen og utvider med en
person innenfor folkehelse, marked, frivillighet og administrasjon. Det skal avholdes styremøte i Bergen
2017 den 6. september. Referat og saksdokumenter vil bli sendt Forbundsstyret.
• Anlegg
- Velodrom Sola
- Velodrom Asker
- BMX Supercross i Råde
Hans Petter Gulbrandsen redegjorde for arbeidet med de to velodromene. For å sikre fremdrift med
statlig støtte må begge prosjektene utarbeide dokumenter som sikrer idrettslig forhåndsgodkjenning.
Vidar Bringeland Sørensen og Hans Petter Gulbrandsen var i Råde på åpningen 27. august. Fantastisk
anlegg som det ligger mye jobb bak.

Norges Cykleforbund • Postadresse: Pb: 170, 1309 Rud • Besøksadresse: Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga
Telefon: +47 67 80 49 20 • E-post: post@sykling.no • Bankgiro: 5134.06.06012
www.sykling.no

• UCI ritt
- Arctic Race of Norway
Vidar Bringeland Sørensen representerte i Fauske, Rognan og Bodø. Marianne Balto representerte i
Bodø og Heidi Jørgensen Krokdal var i Sandnessjøen, Korgfjellet og Bodø.
ARN som er organisert av ASO ble igjen gjennomført feilfritt og er definitivt et arrangement som norske
arrangører har mye å lære av.
- Morgendagens helter rittet (MHR)
Marianne Balto var Norges Cykleforbunds representant i Morgendagens Helter rittet (MHR) i Bodø.
Bjørn Sætre orienterte om Morgendagens helter ritt. Sophie Thorell gjorde en kjempejobb, sammen
med sin assistent Renathe Dahle. Stafetten bar preg av at det var første gang dette ble arrangert.
Forbedringspotensialet ligger både i størrelsen og organisering av start/målområdet, og informasjon til
syklister om hvordan dette skal foregå, og hvem av kommissærene som er lagets ansvarlig/kontakt.
Dette er absolutt en spennende nyvinning som bør utvikles videre.
- Tour des Fjords
Harald Tidemann Hansen fulgte arrangementet i Bergen, fra målgang i Sunddalsosen fredag og i Sandnes
og Stavanger lørdag og søndag. Vidar Bringeland Sørensen fulgte arrangementet fra målgang i
Sunddalsosen fredag og i Sandnes og Stavanger lørdag og søndag. På første etappe fra Os til Bergen var
ikke sikkerheten godt nok ivaretatt av arrangøren i Tour des Fjords, da det var folk og biler i løypa og
nødvendig merking/sperringer manglet. Dette ble bedre ivaretatt på de neste etappene. Arrangøren har
en høy ambisjon og rittet har et kjempepotensial, men det er enkelte svakheter i planleggingen og
gjennomføringen som må forbedres.
Samferdselsminister Ketil Solli Olsen og Presidenten syklet TdFj Classics, og hadde mange gode samtaler
underveis om bl.a. veiplanlegging.
- Ladies Tour
Hans Petter Gulbrandsen representerte NCF under hele arrangementet. UCI-rittet var en suksess. Trim
og barneritt var også vellykket. Arrangør hadde et godt samarbeide med AmCar- og kultur arrangement.
Fikk strålende kritikker av alle samarbeidspartnere, inkludert kommissærer og UCI.
• OL i Rio
Harald Tiedemann Hansen var UCI representant og var tilstede under landevei, bane, BMX og MTB. Hans
Petter Gulbrandsen var NCF representant under første del av OL og var tilstede på landevei. Bjørn Sætre
var NCF representant i slutten av lekene og var tilstede på bane, BMX og MTB.
NCFs sportslige avdeling jobber med å evaluere forberedelsene og resultatene. Med et samlet potensial
på 54 OL medaljer i sykling, bør vi utfordre Olympiatoppen på hvordan midlene blir benyttet i et 4-8 års
perspektiv. Anleggene i Brasil var fantastiske og fremsto med veldig høy kvalitet.

• Regionene
Utforming av regiondrakter må formaliseres.
• Grenutvalg
GU Landevei – var representert på UM, skal ha møte i utvalget onsdag 7/9. Burde ikke være lov til å
kjøre i utlandet, når det er nasjonale løp hjemme. GU Landevei lager et innspill til neste styremøte.
GU Bane – skal ha møte 21/9. Der bør det tas opp at hallen i Odense er veldig kald.
GU BMX – skal ha møte fredag 9/9. Deltakelsen har gått ned, og vi må jobbe med rekruttering og nye
anlegg. Nytt anlegg skal etableres på Soma for Sola BMX klubb.
GU Sykkelkross – har planlagt møte 21. september. Sesongen starter om 2 måneder.
Mastersutvalget – et møte er gjennomført på landevei i juli (uttak) og et felles møte søndag 4/9. Ønsker
ytterligere en kandidat til terrengavdelingen i Mastersutvalget. Vi fikk en dobbel verdensmester ved
Sissel Vien i Australia i klasse W55-59. Det var seks deltakere i VM.
Turrittutvalget – det må utarbeides et mandat for dette utvalget.
GU Trial/Utfor – det blir et møte i utvalgene før styremøtet i oktober. Det har kommet forespørsel fra
UCI om vi vil ha et World Cup ritt (Bike City Label) i Trial i Bergen, Torgalmenningen i løpet av 2-3 år.
GU Terreng – det blir møte i sammenheng med NC avslutningen i Oslo – 17.- 18. september.

DISKUSJONSSAKER
Lisenssystemet. Videre diskusjon og utvikling av nye verktøy for bedre kontroll.
I stedet for å dele opp lisensene i gren, kan vi få ut påmeldingslister på arrangementene, og på den
måten kan vi finne ut hvor mange som kjører i hvilken gren/klasse.
Vi må diskutere engangslisens og til hvem den skal betales. Må være i orden før neste sesong.
Må lage et enklere system/regelverk for de under 13 år. Lage et notat for hvordan arrangøren bør
organisere dette i disse klassene. Ikke brikker, ikke lisens. Det bør være mer fleksibelt å delta i de yngste
klassene (6-12 år).

BESLUTNINGSSAKER
21F Protokoll Styremøte 2 2016-2018
Det har kommet brev fra Norsk Sykkelrittforening, med bemerkning om protokoll fra styremøte nr. 2
vedrørende orientering til Forbundsstyret om Granfondo Don Pedro. Forbundsstyret finner ingen grunn
til å endre teksten i protokollen og opprettholder den slik den er.
Tekst fra forrige styremøte vedr. GU landevei, endres til «Vi har fått en gjennomgang av NM-løypene».
Vedtak: Protokollen fra styremøte 2 godkjennes, med endring på GU Landevei.
22F Regnskap
Regnskap per første halvår.
Ny leverandør av regnskapssystem/partner har ikke vært så effektivt som ønsket. Vi har hatt en nedgang
i lisenser, og budsjettet er justert i forhold til dette. Økonomirapport må inneholde spesifisering av
poster med vesentlige avvik mot budsjett. Med de foreslåtte justeringene styres det mot å holde
budsjettet med et overskudd på 1,2 mill. som planlagt.
Vedtak: Regnskapet tas til etterretning.
23F Jenteutvalget
Fremleggelse av forslag til mandat og medlemmer
Målet i SPD er å øke jenteandelen. Prosjektgruppen skal utvikle og innstille til nye tiltak overfor styret for å se til
at målene i SPD angående rekruttering og utvikling av jenteandelen nås. Det skal være et møte i utvalget i
oktober. Det bør settes opp arbeidsgrupper på ulike oppgaver. Viktig at vi også holder på de jentene vi har på
ulike områder (utøvere, leder, trener, kommissær, arrangør osv.) Foreslåtte medlemmer er:

Therese Kristiansen, Ishavsbyen Sykkelklubb
Beate Stenberg, Norges Cykleforbund
Tone Midtsveen, Ringerike Sykkelklubb og Region TeVeBu
May Jorun Vold Busvold, Drammen CK
Marit Sælemyr, Bergen CK og NCF styret
Trude Elde, IF Frøy, Region Øst
Eli Orre, Bergen CK og Bergen 2017
Katrine Hofstad, IF Frøy
Jens Dahlen, Skullerud SK
Hanne Lock – Nilsen, CK Victoria
Celine Solheim, IF Frøy
Martine A. Joks, Sirma IL- Sykkel
Vedtak: Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslag til mandat og medlemmer til Jenteutvalget.

24F Ungdomsutvalget
Fremleggelse av forslag til mandat og medlemmer.
Ungdomsutvalget har i oppgave å komme med innspill til styret i NCF for å hjelpe til med rekruttering og
utvikling av ungdommene i norsk sykkelsport. Utvalget skal utfordre NCF styret og administrasjon slik at
tiltak og veivalg også er forankret i og til beste for ungdom. Et forslag kan f.eks. være at det er
ungdomsrepresentanter i regionstyrene. Foreslåtte medlemmer er:
Kristoffer Brasetvik Dverset, Bodø CK i Region Nord
Vegard Gimre, Sola CK i Region Sør
Natalie Irené Midtsveen, Ringerike SK i Region TeVeBu
Erik Justus Grünert, Bergen CK i Region Vest
Jakob Aune Høvik, Gauldal SK i Region Midt
Vedtak: Forbundsstyret godkjenner det fremlagte forslag til mandat og medlemmer til
Ungdomsutvalget. Sophie Thorell og Per Erik Mæhlum får mandat til å finne kandidater til Region Øst og
Region Innlandet.

25F NM Rundbane 2017
Det er kommet søknad fra Konnerud IL Sykkel om å arrangere NM Rundbane i 2017
GU Terreng og Arrangementsansvarlig i NCF anbefaler søknaden.
Vedtak: Forbundsstyret tildeler Konnerud IL Sykkel NM Terreng for 2017.

26F Kommissærer VM i 2017
Teknisk Utvalg og Teknisk leder i Bergen 2017 Heikki Dahle la fram forslag til kommissærer til neste års
VM i Bergen.
Forslag til kommissærer i VM 2017:
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

Vedtak: Forbundsstyret godkjenner uttaket av de norske kommissærene til VM i Bergen 2017.

Neste styremøte: mandag 24. oktober 2016
Neste AU-møte: mandag 3. oktober 2016

