Referat
Møte 4/2016 NCF GU Terreng
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen kl. 18.-21. 10. november 2016
Tilstede NCF Styre og adm:

Gyri Kjølstad

Tilstede GU Terreng:

Gjertrud Bø, Tord Bern Hansen, Ole Kristian Rudland og Haakon
Faanes

Forfall:

Eddy Knudsen Storsæter, Stian Kristoffer Evensen og Lena Øverbye,

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Velkommen
2. Utstyrsreglement aldersbestemte klasser
 Tord presenterte siste versjon av forslag til utstyrsreglement.
 Tord justerer tekst i henhold til innspill og sender ut til GU for siste sjekk.
 Haakon justerer på info som skal legges ut på sykling.no. Sendes til sjekk i GU og deretter
til Per Erik i NCF/Adm for publisering.
 Høringsfrist settes til 1. mars
o Det er avgjørende at det de offisielle høringsinstansene (regioner og klubber)
kommer med tilbakemeldinger. Diverse diskusjonsfora på nettet kan ikke brukes
som underlag for GU, men kan evt danne grunnlag for klubbenes svar på
høringen dersom klubben formaliserer innspillene.

3. Søknader til NC XCM og NC Rundbane 2017 og NM XCM 2018
 Innspill fra NCF/Adm på mottatte søknader ble gjennomgått.
 Til både NC Maraton og NC Rundbane er det flere søkere enn arrangementer. Det er
veldig gledelig.
 Noen søkere er samarbeid mellom to eller flere klubber. Det er GU meget positiv til.
 For spesielt NC Rundbane er det ønskelig at flest mulig runder har UCI-status, for at
våre ryttere skal kunne opptjene UCI-poeng også på hjemmebane.
 For GU er geografisk spredning av NC en meget viktig faktor.
 Erfaring tilsier at tidspunkt (vår/sommer/høst) for når arrangement blir gjennomført og
evt UCI-status på rittet er en avgjørende faktor for deltagelsen. Derfor ønsker GU at
geografisk spredning skal sees opp mot tid på året.
 For NC Rundbane må det gjøres et par avklaringer med en av søkerne før innstilling blir
endelig.
 For NC Maraton er innstilling klar og blir oversendt NCF/Adm/styre.

4. Utvikling av rittformater innen terrengsykling
 Tord presenterte utarbeidet forslag til notat.
 For å videreutvikle grenen samt gi rom for flere ryttertyper ønsker GU å ha et større
spekter av ritt-typer i både NorgesCup og på internasjonalt nivå. I NC ser det ut til at vi
er på riktig veg med på Tempo (XCT), Sprint (XCE), Kortbane (XCC) og ikke minst




etapperitt (XCS) i 2017. Det er ønskelig at denne utviklingen fortsetter og også har
variasjon i løypene i de ulike øvelsene.
For å påvirke utviklingen internasjonalt er det ønskelig med kontakt inn mot UCI og
våre nordiske (skandinaviske venner).
Gyri legger frem notat for H T Hansen og H p Guldbrandsen i NCF/styre for å sjekke
mulighetene for å ta dette opp internasjonalt.

5. Annet
 Lavterskelguide for Arrangementer er flyttet til neste møte grunnet fravær fra Stian.
 Info om Terrenglandslaget og behov for å fylle “tomrom” mellom klubb og landslag er
flyttet til neste møte grunnet fravær fra Eddy.
 For å få et grunnlag for å vurdere tiltak i tilbudet til ryttere over klubbnivå er
det ønskelig å få bedre innblikk i fordeling av midler til satsing på dette nivået.
Pr i dag har ikke GU innsyn i fordeling av disse midlene i NCF. GU ønsker å se
fordelingen mellom de ulike grenene. Gyri tar dette opp i NCF Styre evt Adm.
 Det er stor forskjell på hvor langt de ulike regionene har kommet mtp struktur
og aktivitetstilbud til klubber/ryttere. Region Øst har en mulig terrengsatsing
på gang. I de øvrige regionene kan ulike tiltak være aktuelle. Samarbeid
mellom klubber for deltagelse på ritt med stor reiseavstand kan være aktuelt
der regionene ikke har mulighet for å gi tilbud. Videre kan det sees på hvordan
ryttere fra mindre klubber kan hospitere i større klubber for å få være del av
miljø, lære av noen med erfaring og hjelp til praktiske ting ifm ritt/reiser etc.
 I en del idretter er det som i arbeidslivet opprettet tillitsmann/talsperson funksjon fra
utøverne inn mot landslaget. Dette kan være en nyttig funksjon å ha for å avdekke evt
svakheter/problemer/forbedringspotensialer etc ifm landslagsoppdrag. Dette kan
gjelde i alle grener i NCF. Tord/Gyri/Gjertrud lager et utkast til styrefremlegg til neste
møte i GU.

6. Neste møte, møte 1 2017
 Neste møte er uke 3 på Gardermoen.
 Til dette møtet er følgende saker på agenda:
o Terminliste 2017
o Utstyrsreglement – status og fremdrift
o Lavterskelguide for arrangementer
o Info om Terrenglandslaget og behov for å fylle “tomrom” mellom klubb og
landslag
o Forslag til kjøreplan NC XCO
o Innspill til kjøreplan XCM
o Innspill til arrangørseminar
o Tillitsmann/talsperson for landslag.

7. Påfølgende møter og saker
 Møte 2 2017
o Uke 11
o Utstyrsreglement – resultater fra høring og videre fremdrift

