Referat fra GU Utfor Møte 21.04.2016
Tilstede: Gyri Kjølstad, Bendik Henriksen, Michael Overbeck Cook.
Referent: Thomas Dahlsrud
Sted: NCF kontoret
1. Utfor.
a. Status gjennomsnittlig deltakelse 2015 = under 60 deltakere total pr. arrangement.
i. Rundt 100 stk. må til for å ha bærekraftige arrangementer.
b. Hvordan rekruttere flere utøvere.
i. Singelkrone løyper?
1. Markedsføre sportsklassene tydeligere.
2. Kjøres i de samme løypene
ii. Hvor vet vi at det i dag er regionale cuper (Aron, Elverum, fyll inn flere)
iii. Det er begrenset med gode steder å trene.
iv. Voksende miljø rundt Frognerseteren.
v. Anlegget på Kjeller var i bruk da Michael driftet det på dugnad.
1. Ingen som holder i dette i dag.
vi. Pumptracks
1. Kartlegge hvor de finnes (dette vil bli ivaretatt igjennom den
regionale undersøkelsen)
2. Enduro.
a. Enduro 2016 tiltak: legge ut lavterskelmanual på sykling.no
b. Lavterskel enduor ivaretas av turrittformatet.
c. Rittene
i. Nesbyen (mai)
ii. Traktor, Søndre land Eidsvoll (juni)
iii. Oppdal enduro (august)
iv. Kristiansund (september)
v. Hafjell (september)
d. Åpen start er nytt for 2016.
i. 30 sekunder startintervall.
3. Kan NCF være med å gjøre 80twenty enda mer slagkraftig?
a. Hva er NCFs styres syn på å ha NC i enduro?
b. Hva med klassedelingen?
c. Hva få med yngre deltakere, kan en utøver eksempelvis stille med pilot/følge?
d. Hvordan kan NCF bistå arrangementene.
i. Tydeligere rammer, tidtakerutstyr, kommisærer (utdannelse), m.m.?
4. Alpinanlegg med helårsdrift.
a. Oslo sommerpark blir belyst.
i. Har vært åpen i 2 perioder.
ii. Nede igjen nå.
iii. Har hatt veldig romslige åpningstider.
iv. Løypene kan fortsatt brukes
b. Andre annlegg med helårsbruk:
i. Drammen (Aron) har åpent onsdag lørdag og søndag.
ii. Grefsenkollen, brukes som treningsanlegg.
iii. Kjerringåsen, treningsanlegg.
iv. Flere?

5. Tidtakerutstyr
a. I enduro brukes tablets til tidtaking da det er kostnadsbesparende
b. Hva koster det for tidtakerutstyr?
c. Har NCF noe utstyr i dag?
d. Hva kan NCF fremskaffe? Til hvilken pris?
6. Kommisærutvikling
a. Kan det utdannes kommisærer i egne rekker?
b. Hva er kravene og tilgjengelige kurs?
c. Beate, hva er tilgjengelig av kurs.
i. Hva finnes av kurs?
ii. Hva passer for miljøet?
7. Bendik jobber med å utvikle en lavterskel manual for utfor
a. Bruke 2016 sesongen på å kartlegge behov og innhold.
8. Hafjell som NC 2016
a. Prøve saken på «avdeling arrangement» igjen?
b. Er det mulig med et alternativ med 6 løp?
c. Vil alle som nå har fått tildelt NC status ha rittet sitt med NC status?
9. NC Utfora. Begynne å rekruttere arrangører tidligere på året.
b. Hvem har hatt utforløp de siste 5 årene, kartlegge og finne ut hva som gjør at de ikke
lenger er søkere. Thomas følger opp.
c. Etter at rittene er avhold bør arrangørene kontaktes av NCF for oppfølging. Fast tid
for oppfølging.
d. Hvordan kan vi rekruttere NC arrangører?
e. NC bør på sikt virke som en cup som rekruttere arrangører inn til den Skandinaviske
cupen.
f. Jobbe med blikk mot 2017 for å rekruttere nye arrangører.
g. Lage ny promo video for utfor til www.sykling.no? Kan det brukes medler fra GU
Utfors budsjett?
i. Michael finner pris
ii. Lokasjon avtales med de som skal filme.
10. Et medlem til i GU.
a. Må være en jente
i. Bendik og Michael følger opp aktuelle kandidater.
11. NC 2016

Rødt farge viser tidligere diskusjonssaker
-

-

Vurdere å starte en mellomklasse for herrer i 19-29, slik at «listefyll» herrene ikke
sammenlignes med Elite. Dette er vanlig i de fleste europeiske land vi har sett.
Mellomklassesjiktet i senior/master er viktige ressurser som får de yngre på cup (kjører)
fungerer som lagledere og mentorer og er forbilder.
o Ikke så prekært som først tiltenkt.
o Kan stille i sportsklassen, også med engangslisens.
o Hvordan gjøre sportsklassen kostnadseffektiv. Hva koster det å delta
som sportsutøver/førstegangsdeltaker, Bendik undersøker.
Norgescup for masterne poeng ala elite og en oppdatert cup. Master klassene er viktig for å
bygge miljø.
o Lik poengfordeling uten poeng fra seeding rundene.
o Fortsatt vekst i Masterklassene.

Tidligere arrangementer?
Bodø
Nesbyen
Voss
Volda
Oppdal
Grefsenkleiva - Hero
Hafjell - Knut Løkås
Hemsedal
Flere?
Finn arrangørklubb og kontaktperson

