GU CX Møte 21.09.2016 kl. 16-20.
Sted: NCFs kontorer – Ringeriksveien 179.
Tilstede: Vidar B. Sørensen, Katrine Hofstad, Sindre Rønning og Thomas Dahlsrud.
Frode er ute med sykdom. Bjørn B. har sendt info om sitt fravær og supplerer pr. e-post.
Dagsorden:
1. Velkommen
a. Vidar åpner
b. Det er enighet om at kl. 16 er noe tidlig. Vi flytter møtestart til kl. 17 for videre
møter.
c. GU bør jobbe med å få inn et medlem til. Bør vedkommende komme fra Vestlandet?
i. Marton blir foreslått. Vidar forespør først styret, så ev. Marton.
d. Misjonering, hvordan kan XC sporten gjøres kjent/tilgjengelig for alle.
2. Referat fra forrige GU møte og oppfølging av tidligere saker
a. GU representantene må ha representasjonsklær. Thomas hører med Beate/Bjørn
hva som kan deles ut.
b. Rankingritt må avholdes i helgen for å sikre like forutsetninger for å kunne ta poeng.
c. Skullercross diskuteres – viktig at det fortsatt gjennomføres som trening.
Arrangementene fremstå oi dag som en viktig rekrutteringsarena for Krosserne.
Spikkestadcross fremstår noe nærmere treningsritt.
i. Sindre og Thomas jobber frem en tydeligere nivåpyramide til neste GU møte.
ii. GU CX ønsker alt fra midtuke arrangementer til Nordisk velkommen. Hele
spennet må fremmes for å skape et større mangfold.
d. Ryktene sier at Gino jobber med et Tønsberg basert UCI ritt.
e. Aldersklassene er tilpasset kommende kalenderår = opprykk. Gjelder alle klasser helt
ut masterklassene.
f. Sophie – Thomas tar kontakt med Fredrik Haraldseth om han kan følge opp øvelser
til øvelsesbanken.
3. Referat fra Arrangørmøte for NC og NM sykkelkross 2016, se vedlegg
a. Sindre går fort igjennom referatet fra møtet.
b. Invitasjonen til alle terminfestede ritt bør ligge knyttet til registreringen i
terminlisten.
c. Starttider for kvinneklassene diskuteres, vi må sørge for at dette blir enhetlig, og en
modell som er forenelig med miljøets ønsker. Bør også sees på som et punkt for
løypeutvikling. Bør miljøets ønsker kartlegges ved en spørreundersøkelse?
d. Aldersspenn og størrelse på arrangementene fremmes der Sindre belyser viktigheten
av at arrangementene er økonomisk bærekraftig.
4. Nytt fra forbundskontoret og sportslig ledelse.
a. Når det gjelder pkt. 4 på agendaen, er det lite å formidle. Budsjetter for neste år er
ikke lagt. Vi antar det blir som i år, ergo lite til aktiviteter. Vi informerer så snart det
evt. skulle bli endringer på dette.
b. Metodikk for kommunikasjon rundt landslag. Publisering av informasjon! Thomas tar
en prat med Eddy angående kommunikasjonsform. Det er viktig at det så fort som
mulig legges ut noe på CX sidene www.sykling.no/CX.
i. Hvilken internasjonale nivå kan en kjøre regionslag? Er regionene interessert
i å være med å finansiere sportslig satsning for ryttere fra egen region.
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ii. Sportslig avdeling kan komme med anbefaling rundt ritt med rett nivå?
Anbefaling/veiledning til ambisiøse krossere.
Nytt fra Nordisk samarbeid
a. Hans Petter G. jobber med å samle en Nordisk komite.
b. Publiserer hverandres nasjonale cuper.
c. Prøver å unngå kollisjoner.
d. Nordisk cup, ønsker vi dette? Om cup skulle være ønskelig vil det falle seg naturlig å
summere UCI rittene.
e. Nordisk kommisærsamling – tilbakemelding fra Bjørn Birkeland.
i. De nordiske kommissærene har i en årrekke samarbeidet om å utdanne og
utveksle kommissærer. Spesifikt for SK så har vi nå kommet et stykke lenger i
å få laget et felles kommissærkurs for nasjonale kommissærer for
Sykkelkross, og dette vil bli avholdt i løpet av vinter/vår 2017.
Nasjonal terminliste 2016 - rankingritt, NCUP og NM
a. Se terminlisten. GU ser ikke at det er ikke plass til flere helgebaserte rankingritt.
b. Før tildeling av NC status må miljøet være på plass. NC skaper ikke et miljø i seg selv.
Starte med midtuketreningsritt.
c. Kan Agder stimuleres til å gjøre noe midtvinters?
Endring i GU representanter til NCUP
a. Katrine tar rittet til Frode 9. oktober.
b. Eddy ønsker å være tilstede på CX løpet til Follo 6. november selv om han ikke lenger
er en del av GU CX.
Endringer CX normene/regelverket
a. Sjekk med Cato.
b. Cato fyller inn det han har.
Økonomi - regnskap/budsjett 2016 rapport
a. GU CX har 20.000 i BU til møte og planlegging.
b. Vidar B. Sørensen ber om grundigere innsyn i budsjettet.
Optimalisering av Syklepolitisk dokument (SPD) vedr. CX
a. Utsettes, men det er flott om hvert enkelt GU medlem leser igjennom SPD på det
som er CX fokusert, og jobber med optimalisering.
Eventuelt
a. Misjonere – få klubbene til å starte med grasrotarrangementer.
b. Nivåpyramiden må fremmes.
i. Hvor er rittene/treningene. Det hjelper ikke å vise til postboksen til klubben?
ii. Hvilket nivå er det på de forskjellige rittene?
iii. Sende ut info om lavterskelnivå til regionene som de videre kan spre til
klubber de mener er egnet til å arrangere CX ritt.
c. Jenteprosjekt på CX?
i. Finnes det midler? Finnes det motiverte jenter? Utviklingsopplegg? Hvem
følger opp disse jentene?
ii. Mohr jentene?
iii. Skape forbilder i miljøet. Hvem?
d. Nyhetsbrev fra UCI med grenspesifikk info sendes også til respektive Grenutvalg.

