Nettmøte GU CX 28.09.2017
Deltakende: Katrine Hofstad, Vidar Bringeland Sørensen, Sindre Rønning og Marton
Digernes.
Referent: Thomas Dahlsrud.

Dagsorden:
1. Velkommen ved Vidar.
2. Kommentarer til siste møtereferat.
• kl. 18 er greit tidspunkt for oppstart, spesielt om det er nettmøte som
gjennomføres. Marton kommenterer viktighetene av en tydelig innkalling i
god tid.
3. Supplering GU CX.
• Marton er valgt inn som nytt medlem i GU CX ut tingperioden, og har i dag
sitt første møte. Velkommen Marton.
4. Master CX kommentar tidsplan ref. e-post Truls og Skjalge.
• Grunnet moderat deltakelse ser vi ikke på endring av startoppstillingen
for denne sesongen.
• Punktet og innspillene tas på ny opp til diskusjon ved neste GU møte og i
forkant av søknader til neste års Norges Cup.
5. Arrangørmøtet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindre går igjennom historikk for hvorfor CX cupen ser ut som den gjør i dag.
Felles påmeldingssystem og enhetlig rittkonsepter for å gjøre alt så enkelt som
mulig.
To nye arrangører er med i cupen. Disse kjører egen tidtaking og påmeldingssystem.
God stemning på arrangørmøtet. Fortsett videre med de fellesløsningene som er
valgt.
Arrangørene er enige enhetlig premiering. Det er ingen god økonomi i
arrangementer med 100 deltakere, så det er ikke rom for høyere premiering.
Katrine nevner at vi ikke bør bruke penger på pokaler i eliteklassen.
Tenke kreativt ved premiering.
Kjøreplanen går videre som den var sist sesong.
Facebook siden til cupen

https://www.facebook.com/CXCupen/
6. Nytt fra sportslig ledelse
•

•
•

•
•
•
•

GU ønker å være pådrivere for en tydelighet overfor miljøet med hvilke
muligheter som finnes, og med dette være med å skape en positiv driv i miljøet til
å satse og heve nivået på norsk sykkelkross.
Møtet gjennomgikk innspill tilsendt fra representant fra utøverne og konkluderte
med at det er konsensus om intensjonene.
Thomas tar en prat med Eddy Knudsen Storsæter i forhold til sportslig satsing og
hans innspill til GU CX i forkant av dagens møte. Hvor vil vi med denne grenen? Det
må være mulig å satse om det er ryttere som har ressurser og kapasitet til dette.
E-post sendt til Hans Falk og Eddy Knudsen Storsæter fredag formiddag.
Tilbakemelding til GU kommer asap.
De norske rytterne blir applaudert av arrangørene ved internasjonal deltakelse.
NCF bør blant annet vurdere egeninnsats i form av deltakelse og internasjonal

deltakelse før ev. uttak.

7. Regelendringer
•
•

•
•

Nye regler rundt bruk av høytrykkspyler blir diskutert. Det foreslås at håndtering av
dette avklares med kommisær før start. Viktig at dette er likt på alle rittene i cupen.
NB: De nye reglene bygger på håndheving av ekeisterende regel om at arrangører
stiller høyttrykssannlegg til disposisjon. GU mener det ikke er rimelig å håndheve de
nye reglene for dette når det ikke er mulig å håndheve regelen som danner
utgangspunktet.
Kommisæroppsett legges sammen med referatet. Thomas følger opp med Beate
Stenberg.
Vi må bidra for at kommisærene praktiserer likt. En SK sist sesong var en god

løsning på dette.
9. Rittkalender
•
•
•
•
•
•
•
•

Marton er med på NM NCUP i Bergen om ikke noe annet kommer i veien.
Sportslig leder Eddy Knudsen Storsæter bør oppfordres til å representere på NCUP
ritt så fort som mulig.
Sindre skal være tilstede på de fleste av rittene på Østlandet. Thomas er reserve.
Harald T. Hansen skal representere NCF styret på NM i Arendal.
NM NCUP Kongsvinger, få med Eddy Knudsen Storsæter 14. oktober ev. 15. oktober
Gjøvik
Sindre representerer på NCUP Gjøvik.
Marton og Vidar tar NCUP-ene i Bergen.
Poengsystemet vil være uendret denne sesongen.

10. Økonomi
•
•
•
•

25 tusen til GU CX. Vi har ikke brukt så mye enda.
GU CX møte i Bergen 25. med mulig etterfølgende middag.
Midler fra region øst ble gitt sist sesong. Hva med årets sesong. Må søkes fra hver
enkelt region.
Svært varierende praksis fra region til region.

11. Evaluering av nettmøte
•
•
•

Dårlig nett NCF kontoret førte med seg en liten forsinkelse for de som satt der.
Etterstrebe nettmøte annenhver mnd. Møtes fysisk en til to ganger pr. år.
HTTPS://appear.in ble brukt som møtested.

12. Eventuelt
•
•
•
•
•
•
•

Om GU CX møtet i Bergen blir en realitet må vi invitere Truls, og startordningen bør
diskuteres.
Litt bekymring rundt den lave påmeldingen i NC åpningen.
Tydelig fall fra lørdag - søndag på åpningshelgen?!?
Nye fjes på damesiden. En del av de gamle kjente er borte. Hva kan NCF gjøre for å
heve status?
Nå må stemningen piskes opp litt rundt CX arrangementene. Høre med Per Erik
Mæhlum, Cato Karbøl og Beate Stenberg.
Ut fra deltaker påmeldingene er det størst frafall i juniorklassen.
NC starter i år en helg tidligere enn i fjor.

