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Referat
Møte 8/2018-2020 NCF GU Terreng
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen kl. 18-21 4. april 2019
Tilstede GU Terreng:

Tord Bern Hansen, Kent Siggerud, Lena Øverbye, Ole Kristian Rudland, Erik Sæter
(Skype) og Haakon Faanes.

Tilstede NCF adm:

Cato Karbøl (Skype)

Tilstede andre utvalg:

Bjørn Birkeland, Teknisk utvalg (sak 3 (delvis) og sak 4) og Øyvin Wormnæs,
Masterutvalg.

Forfall:

Eddy Knudsen Storsæter, Ingrid Bøe Jacobsen og Martin Siggerud
(utøverrepresentant)

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Innledning og godkjenning av dagsorden
Referat fra forrige møte ble godkjent på e-postrunde rett etter møtet.
Innkalling sendt ut pr e-post. Godkjent. Agenda punkt 3 og 4 bytter rekkefølge under møtet.
2. Status implementering av nytt utstyrsreglement for aldersbestemte klasser
Regelverk er oppdatert og invitasjoner til NC-ritt inneholder kort beskrivelse med henvisning til reglement
på sykling.no.
Vekter er innkjøpt. «Kalibrering» av vektene bør foretas før sesongstart og enkel kontroll foretas på hvert
arrangement av hver enkelt arrangør/kommissær.
Ny runde med info publiseres på sykling.no. Bjørn lager tekst. Sendes også ut til alle påmeldte i klassene 1016 år på Fiskumrittet.
3. Norges Cup Maraton 2020
Erik og Ole Kristian har samlet innspill til videre utvikling av NC Maraton. Det er ønskelig å få heving av
deltagelse og status på NC. En løsning kan være å få inn flere av de allerede populære terrengrittene, noe
som automatisk vil trekke flere ryttere inn i cupen, og som forhåpentligvis vil stimulere disse til også å delta
på resten av NC-rittene. Rytterne selv er klar på at variasjon i rittene er viktig. Dette kan bety at en må åpne
på noen av kravene som stilles til løyper, for å få inn flere nåværende arrangører, og kanskje også
rittformat.
Det er ønskelig å utvide cupen til å bestå av minimum 5 ritt og at flere av «de store rittene» inngår.
Dialog med potensielle arrangører må gjennomføres for å se på og kartlegge ulike muligheter og interesser.
Det ble også diskutert hvordan en skulle skille mellom løyper for elite, master og tur. I enkelte ritt, som
f.eks. Furusjøen, har master kjørt helt egen løype, noe som skaper mer arbeid for arrangøren.
Erik oppsummerer og foreslår videre fremdrift til neste møte.
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4. Anvendelse av 80%-regelen i NC/NM Rundbane
GU ønsker ikke å praktisere denne regelen for 2019-sesongen. Det har fungert godt med løsningen hvor alle
ryttere går i mål når vinneren går i mål. Evt praktisering av regelen bør evalueres gjennom sesongen og ha
en ny gjennomgang etter sesongen.
5. Spørreundersøkelse NC Rundbane
Gjennomføres vha Google Skjemaer til alle påmeldte. Spørsmålene er klare. Må tilpasses litt til hver ritthelg.
NCF/adm administrerer og sender ut. Det bør vurderes å gjennomføre en større undersøkelse etter NM i
tillegg til etter endt sesong.
6. NC poeng. Med eller uten utlendinger?
I dag tildeles det ikke NC poeng til utlendinger, men de blokker poengene de skulle ha hatt for norske
deltagere. Det kan virke inkonsekvent og en klargjøring ønskes.
GU ønsker å følge praksis ved andre internasjonale serier. Utlendinger får poeng og sammenlagtresultater.
Stipend som har blitt tildelt fra NCF til de 3 beste utøverne i hver NC-klasse, ønskes å forbeholdes ryttere
med norsk lisens. Øvrig premiering følger sammenlagtliste. Dette skal praktiseres likt for Rundbane og
Maraton.
Cato følger opp dette ift beskrivelser på sykling.no og praksis ved premieutdeling for sammenlagt.
NB! Dette innebærer at også utenlandske utøvere kan få tildelt ledertrøye underveis i NC.
7. Sesongplan 2020
Potensielle datoer er plukket ut på bakgrunn av internasjonal kalender. Fremlagt på arr.seminar.
Tilbakemelding fra arrangøre i løpet av mai.
Koordinering med SWE/DEN under nordisk i Borlänge i juni.
8. Mesterskapstrøyer
Dagens regelverk synes noe uklart ift hvilke rittformater/øvelser som mesterskapstrøyene skal bæres i. For
XCO og XCE er det greit da det kåres nasjonale (og internasjonale) mestere i disse øvelsene. Hva er reglene
for XCS, XCC og XCT (evt XCP).
Sjekkes ut før første runde i NC Rundbane. Haakon sjekker med Heikki.
9. Avslutning

