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Referat
Møte 4/2018-2020 NCF GU Terreng
Sessvollmoen, Forsvarsvegen 75 Mogreina kl. 18-21 11. oktober 2018
Tilstede GU Terreng:

Tord Bern Hansen, Kent Siggerud, Ingrid Bøe Jacobsen, Lena Øverbye, Erik Sæter
(Skype) og Haakon Faanes.

Tilstede NCF adm:

Eddy Knudsen Storsæter

Utøverrepresentant:

Martin Siggerud

Forfall:

Ole Kristian Rudland

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkjenning av dagsorden
Godkjent på bakgrunn av utsendt e-post til utvalgets medlemmer.
2. Tidtaking NC 2019
Jobber med å innhente tilbud for påmelding og tjenester. De siste årene har det vært felles løsning for alle
NC- og NM-ritt for Rundbane. Dette ønskes videreført også kommende år.
Denne type tjenester er svært viktige for NCF totalt. Det hadde vært ønskelig at NCF kunne se på behovet
for alle grener og se om det er mulig å etablere fellesløsninger på tvers av disse.
3. Hvordan iverksette/informere om nytt utstyrsreglement
Info i forbindelse med Nyhetsbrev fra NCF. Invitasjon til ritt i 2019.
TU må kontaktes med tanke på rutiner for kontroll. Viktig at kontroll utføres av kommissær. Sanksjonsnivå
må også fastsettes. Landevei (LV) har rutiner for dette. Kan noe gjenbrukes derfra?
Det må legges til rette for egenkontroll før rittet. NCF bør stille med relevant utstyr i utstyrsbil/-henger for
NC/NM.
4. Spørreundersøkelse etter avsluttet sesong
Kan ha stor verdi dersom det legges jobb i for- og etterarbeid.
Det er krevende å utarbeide konstruktiv spørsmålsstilling. Svarene må også bearbeides nøye for å gi
grunnlag for videre jobb.
Bør starte med prioriterte områder.
Hvilket adresseregister kan benyttes? Jamfør nye personvernbestemmelser. Må sjekkes før det gås videre.
5. Utviklingsområder for terrengsykling 2018-2020
Videre jobb knyttet til etablering av målbilde på lengre tidshorisont for å kunne avlede hvilke områder som
må prioriteres. Alle utviklingsområdene legges inn i «Fremtidsbilde Terrengsykling». Dokumentet
bearbeides videre frem til neste møte i november.
6. Budsjett 2019
Ut fra arbeidet med utviklingsområdene og fremtidsbilde, blir det synlig hvilke områder som må prioriteres
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inn mot budsjett 2019. Postene som er plukket ut skal prioriteres innbyrdes, estimeres og brukes som
innspill til budsjettet.
7. Avslutning
Neste møte i GU Terreng er mandag 19. november. Tord sender innkalling

