GU CX 08.05.2018
Skype møte:
Til stede – Tone Midtsveen, Marton Digernes, Harald Tiedemann Hansen, Cato Karbøl.
Ref. – Thomas
Presentasjon av utvalgets.
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Tone Midtsveen
o Tidligere erfaringer fra LV.
HTH
o CX ansvarlig UCI.
o Reform på gang for utvikling av CX i årene fremover.
▪ Mosjonsritt på XC.
Marton
o Var med i det første XC utvalget.
o Har blitt med profesjonalisert i hans periode.
Cato
o Arrangementsansvarlig i avdeling arrangement.
o Koordinerer og forvalter NC.
o Forklarer kort om prosedyre.
Thomas
o Representerer NCF administrasjon.
o Har vært i utvalget siden midt i forrige periode.
Arrangementene sånn de ser ut i dag
o Sindre Rønning
▪ Har vært med å utvikle modellen.
▪ Ingen pengepremier, deler heller ut gratis mat og annet som kan skape god
stemning for flest mulig.
o Skjalge Kraglund
▪ Var tidligere kommissær på de fleste/alle rittene, dette gjorde at hele cupen
fremsto enhetlig.
o Større geografisk spredning i 2017/2018 sammenliknet med tidligere år.
o Søknadsprosessen.
▪ Forslag er 2 arrangementer på samme sted på samme helg.
▪ Forenkle løypene noe, bør alle elementer være med?
▪ Kople på turarrangement (XC maraton).
▪ Enklere løyper lørdag, CX NC for eliten på søndagen.
▪ Geir Nilsen (masterutvalget) ønsker egne 5 års klasser.
▪ HTH ser på nasjonal strategisk plan.
• Utkast klart til neste møte.
o Sikter oss inn på nytt møte onsdag 13. juni kl. 14-15.
o Starter i øst og slutter i Vest grunnet værmessige forbehold.
o Superpokal på Voldsløkka (7.10.2017) må vi merke oss og lære av.
▪ Mer populært sammenliknet med NC.
o Søknadsfrist 1. juni, så vi kan gå igjennom disse ved planlagt møte 13. juni.
o Fortsetter med hyppige skypemøter rundt 1 time.
o Cato bør være med i møtene med sin arrangementserfaring.
o Se hva nabolandene gjør. Danmark har hatt en positiv utvikling.

