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Referat
Møte 9/2018-2020 NCF GU Terreng
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen kl. 18-21 7. august 2019
Tilstede GU Terreng:

Tord Bern Hansen, Kent Siggerud, Lena Øverbye, Ole Kristian Rudland og Haakon
Faanes.

Tilstede NCF adm:

Cato Karbøl

Forfall:

Ingrid Bøe Jacobsen, Erik Sæter, Eddy Knudsen Storsæter og Martin Siggerud
(tillitsvalgt landslag)

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.
2. Status implementering av nytt utstyrsreglement for aldersbestemte klasser
Inntrykket er at det er positivt mottatt. Mye info i forkant og god oppfølging ifm første NC-runde bidro til
dette. Smidig kontroll av kommissærene gjennomført ifm XCT på Fiskumrittet. Mulighet for egenkontroll på
alle NC-ritt.
Bør vurdere å følge opp med ny kartlegging av utstyr i 2020. UM/NM er et egnet arrangement.
3. Spørreundersøkelse NC Rundbane
Ønsker å ha spesifikke spørsmål for hvert arrangement i tillegg til standardspørsmålene.
Jevnt over er det gitt meget gode tilbakemeldinger på arrangementene. I tillegg har det kommet inn flere
gode forbedringsforslag som hver enkelt arrangør og GU vurderer videre.
Ut fra tilbakemeldinger som er mottatt så langt vil det ikke bli innført endringer i regelverk tilsv. undervegs i
sesongen, men presisering av regler og praksis knyttet til seeding i aldersbestemte klasser og Master vil bli
gitt.
Spørreundersøkelsen etter NC i Halden utvides med mulighet for spørsmål og kommenterer for hele
sesongen.
Oppfølging:
Cato sjekker med Brumunddal og Halden om individuelle spørsmål i tillegg til standard
Haakon formidler relevante erfaringer til Brumunddal
Tord lager utkast til nyhet
4. Barneidrett og ivrige foreldre
Mange engasjerte foreldre er tilstede under ritt. Det er veldig bra. Noen ganger kan engasjementet bli noe
stort og har ført til enkelte uheldige episoder. Det er viktig at engasjement og adferd ikke går utover normal
folkeskikk og oppførsel. GU ønsker å heve bevistheten rundt dette under begrepet Fair Play. Det kan være
behov for å fremheve viktigheten av Fair Play. Ønskelig å sette fokus på verdier som grunnlag i tråd med
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NCF SPD.
Oppfølging:
Kent oppretter første utkast av dokument
Til neste møte forbereder alle innspill til innhold og konkretisering av FairPlay i terrengsykkel.
5. Sesongplan 2020
God respons fra potensielle søkere til NC/UCI-ritt innen Rundbane for 2020. Koordinering med Sverige og
Danmark er gjennomført for å unngå overlappende ritt i størst mulig grad og gi et best mulig rittilbud i
Norden.
Søknader er nå sendt til UCI. Godkjenning fra UCI forventes i starten av oktober.
Søknader til NM Terreng Rundbane er også mottatt.
Oppfølging:
Cato utarbeider innstilling for NM, som skal behandles i NCF styre.
Cato gir tilbakemelding til alle som har søkt NC
6. Utøverrepresentant – tillitsvalgt
Det er mottatt en henvendelse vedr utøverrepresentant i GU.
Medlemene i GU blir valgt på NCF Ting og sammensetning er gitt av NCF lov. Valgkomiteen foreslår
kandidater til GU. Pr i dag er det en aktiv utøver som er medlem av GU. Dersom det er ønskelig å ha
spesifisert at et av medlemmene skal være representant for de aktive, må det fremlegges et forslag på NCF
Ting som endring til NCF Lov. Her må det også angis hvordan et slikt valg skal foretas.
I dag møter valgt tillitsvalgt på Landslaget ved behov når det tas opp relevante saker.
Oppfølging:
Lena svarer
7. Norges Cup Maraton 2020
Skyves til neste møte da Erik har meldt forfall til møtet. Erik legger der frem videre tanker etter møte #8.
Alle rittene som inngår i NC Maraton er også Turritt. Thomas Dahlsrud har dialog med de største turrittene
vedr utfordringer knyttet til deltagerantall og diskusjon om videreutvikling. Dette kan være noe
sammenfallende med diskusjonen om NC Maraton. Ole Kristian og Erik bør kobles inn mot disse
diskusjonene og se på sammenfallende utfordringer og muligheter. Cato formidler kontakt.
Oppfølging:
Cato formidler kontakt mellom Thomas og Ole Kristian/Erik
Erik legger frem videre tanker som grunnlag for diskusjon i neste møte
8. Forslag til program og dato for trenerseminar
Gjennomføres på en dag. 12. eller 19. oktober. Sentralt Østlandet. Hoxmark/Son?
Starttid slik at det er mulig å reise t/r på samme dag.
Målgruppe er trenere for aldersgruppen 15+.
Inneholder teori (arbeidskrav, planlegging, utviklingstrapp,…) og praksis (teknikk, utstyr, watt-trening,..)
Invitasjon formidles på sykling.no, FB-gruppe «NC Terreng Rundbane» og på de gjenstående NC-ritt.
Program og praktiske detaljer avklares i løpet av uke 33/34, slik at invitasjon kan publiseres raskt.
Oppfølging: Kent
9. Neste møte
Tord sender ut «Doodle» for å finne tidspunkt for neste møte i GU.

