Referat
Møte 8/2016-2018 NCF GU Terreng
Quality Airport Hotel Gardermoen kl. 18.-21. 13. juni 2017
Tilstede NCF Styre og adm:

Gyri Kjølstad

Tilstede GU Terreng:

Ole Kristian Rudland, Lena Øverbye og Haakon Faanes

Forfall:

Tord Bern Hansen, Gjertrud Bø, Stian Kristoffer Evensen og Eddy
Knudsen Storsæter.

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Velkommen
2. Sesongen 2017, så langt
Veldig positiv.
Svært gode prestasjoner fra landslaget i WC. Norsk ledelse i WC U23 for herrer!!
Gode prestasjoner i NC med til dels meget god utenlandsk deltagelse. Lokale cuper startet med
god deltagelse i de fleste regionene.
Rekordpåmelding til NM på Konnerud.
3. Handlingsplan/utviklingsplan for terrengsykling
GU sin handlingsplan skal være et levende dokument som bekriver hovedtrekk i utviklingen av
grenen. Dokumentet skal «ferdigstilles» i en versjon innen utgangen av 2017.
Dokumentet er sendt ut til alle medlemmene i GU og avventer tilbakespill på stuktur før videre
innhold skrives.
4. Rapport fra Uoff NM Fatbike
På forespørsel fra NCF Styre har Lena utarbeidet en rapport fra Uoff NM Fatbike 2017 på Lygna.
NCF Styre ønsker en innstilling fra GU om videre utvikling av Fatbike som disiplin/gren og en
vurdering om evt Offisielt NM.
GU tolker NCF lov slik at det må endringer til i øvelsesprogrammet for NM (ØPM) før Fatbike
kan få offisiell NM status. ØPM vedtas på NCF Forbundsting og det er også beskrevet flere
kriterier som må oppfylles før ØPM kan endres.
Gyri bearbeider rapporten fra Lena og sender på høring i GU før fremsending til NCF styre.
Rapporten med GU sin innstilling er ønsket fremlagt på NCF styremøte i uke 25.
5. Tillitsmann/talsperson (utøverenes representant)
GU ønsker å ha en representant fra utøverene som kan utalle seg om ulike temaer sett fra
utøverenes side. Martin Siggerud har sagt seg villig til å kunne stille som utøverens
representant i GU. GU ønsker invitere Martin til neste møte i GU (uke 39) for å dikutere rolle
som utøvernes representant, og aktuelle problemstillinger som er på/kan være på agendaen.
6. «Oppklassing» i sesongen
Ved NC i Halden var det en rytter som var oppklasset fra sin opprinnelige klasse. Søknad til NCF
var sendt og godkjent. Da det er mye «synsing» rundt dette temaet ønsker GU å få en klarhet i
reglement for evt «oppklassing». Hvilker regler gjelder generelt i NCF og evt UCI for dette. Gyri
kontakter Bjørn Birkeland i TU for å få en redgjørelse for gjeldene regelverk som kan legges
frem på neste møte i GU (uke 39).

7. Lavterskelguide for arrangementer
Skyves til neste møte da Stian ikke var til stede.
8. Utstyrsreglement – status og fremdrift
Grunnet stort forfall til møtet må videre behandling skyves til neste møte.
9. Søknadsprosess NC Rundbane 2018
Søknadsfristen for UCI-ritt går ut 12. juli. GU ønsker at alle NC-ritt er UCI-ritt da dette er en
særdeles viktig faktor for videreutvikling av våre utøvere og arrangører.
Utkast til mail til alle søkere og arrangører av NC/NM de 3 siste årene er fremsendt NCF og
avventer utsendelse fra NCF til arrangørene. Det er ønskelig at dette blir gjort så snart som
mulig for å kunne opprette dialog under NM på Konnerud.
10. Kjøreplan for NM 2017
Kjøreplanen for NM XCO 2017 avviker fra kjøreplan for NC som er fastsatt på
arrangsørseminar. Det bør vurderes hvorvidt kjøreplan for NM skal følge samme mal som for
NC (med tilpassningene som er påkrevd grunnet annen klasseinndeling). Gjennomgang av
denne kjøreplanen tas sammen med vurdering av kjøreplan for NC høsten 2017 og fremlegges
på Arr.seminar vinteren 2018.
11. Neste møte, møte 9 2016/2018
 Neste møte er uke 39 på Gardermoen.
 Til dette møtet er følgende saker på agenda:
o Presentasjon for ny Gen.Sekr??
o Sesongen 2017
o Utstyrsreglement – status og fremdrift
o Lavterskelguide for arrangementer
o Utøverrepresentant i GU
o Handlingsplan/Utviklingsplan (Masterplan) terrengsykling
o NC/UCI-ritt/NM 2018
o Status regions-satsing terreng

