Referat
Møte 10/2016-2018 NCF GU Terreng
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen kl. 18.-21. 16. november 2017
Tilstede NCF Styre og adm:

Gyri Kjølstad, Eddy Knudsen Storsæter og Heikki Dahle.

Tilstede GU Terreng:

Gjertrud Bø, Lena Øverbye og Haakon Faanes.

Forfall:

Tord Bern Hansen, Stian Kristoffer Evensen og Ole Kristian Rudland.

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Velkommen
2. Informasjon fra UCI ved Heikki Dahle
- Ingen endring i XCO-format før etter 2020.
- Det vil ved WorldCup XCO i 2018 bli gjennomført XCC med de 40 best rangerte i Elite (W/M).
Resultatet fra XCC vil danne grunnlag for seeding i påfølgende XCO. Gjelder ikke U 23-klassene.
- XCS vil fra 2019 få krav om minimum 4 etapper over 4-dager med en etappe på minst 60 km.
3. Lisens for servicepersonell
Generelle regler fra UCI krever lisens for personell i servicesone for UCI-klasser generellt for
alle grener. Hensikten er å ivareta sikkerhet gjennom at det kreves et visst kunnskapsnivå for å
kunne ha lisens.
GU må ta stilling til hvordan dette skal håndheves eller om det skal tas unntak fra regelverket. I
dag er det krav om akrediteringskort i NM/NC-klassene. Det kan være tilstrekkelig dersom man
finner at sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt gjennom dette. Dette skal samkjøres med GU
Sykkelkross.
Saken diskuteres og på neste møte i GU. Konklusjon formidles til arrangører på NCF-Arr.sem.
4. Oppklassing i sesong
Det er ikke beskrevet i noe reglement hverken UCI eller NCF om oppklassing.
Det er lisensen som regulerer hvilken klasse man kan delta i. Ved UCI-ritt er det UCI oppnevnt
kommissær som skal påse at regelverk blir fulgt. Dette medfører at UCI må ha godkjent endring
ift lisens ved UCI-ritt.
Det er kun NCF/Sport som evt kan innvilge oppklassing ved nasjonale ritt. Det skal opplyses om
dette på NCF-Arr.sem for å unngå misforståelser i NC/NM.
For å gi deltagere matching ved lokale ritt er det fullt mulig å starte flere klasser sammen, slik
at yngre utøvere for kjøre samtidig med eldre utøvere uten at det foretas oppklassing.
Eddy tar med saken til NCF/Sport for hvordan man ønsker dette håndhevet ved nasjonale og
regionale ritt. Forslag legges frem for GU.
5. Innstilling NM Fatbike
Utkast til Norm for NM Fatbike utarbeidet.
Spørsmål knyttet til om det skal være krav til snø og evt kuldegrenser.
GU påpeker at det er krav til at det er en viss mengde ritt (med aktiv klasse) som er registrert i
NCF Terminliste som grunnlag før det kan arrangeres NM.
Det skal oppnevnes kommissær(er) dersom offisielt ritt med aktive klasser.

6. Forslag til ny klasseinndeling for Senior/Master
Forslag mottatt i GU. Forslaget inneholder innføring av B og C-klasse i senior for bl.a å gi et
bedre tilobud til ryttere i alderen 19-30 år. Pr nå dekkes dette av Sport klasser. Innspillet må
diskuteres på neste møte. Hver enkelt medlem i GU må sette seg inn i forslaget som er mottat.
7. Utstyrsreglement – legge frem forslag til reglement.
Det er lagt frem et forslag til justering av tidligere forslag i arbeidsgruppen. Dette må vurderes
og legges frem på neste møte med anbefaling.
8. NM og NC/UCI-ritt 2018
Terreng Rundbane:
Dato
Arrangør

Ritt

21.-22. april

Fiskum IL

Fiskumrittet XCT og XCO

4.-6. mai

SK Rye

9.-10. juni

Konnerud IL

Rye Terrengsykkelfestival
XCS
Konnerudrittet XCO og
XCC

30. juni- 1.juli

Lillehammer CK

18.-19. aug

Soon CK

15.-16. sept

Idd SK/
Halden CK

Terreng Maraton:
Dato
Arrangør
19. mai

2/CN

Karl XII rittet XCO og XCE

2/3

Ritt

UCIcat

Montebellorittet

7. juli
11. august

Tinn IL

Helterittet

8. september

Sørum IL

Stomperudrittet

TBD

Birkenes IL

NM Maraton/Å i Heiane

Merknad

S1

NM Terrengsykkel XCO og
XCE
Son Bikedays

Sande Spkl/
Konnerud IL
Dalane SK/
Nærbø SK/
Sandnes SK
Kvam IL

9. juni

UCIcat
-/1

2

UCI kalender er
ikke oppdatert

UCI kalender er
ikke oppdatert

Merknad

Nordsjørittet

Furusjøen Rundt

3

CN

Dato ikke
fastsatt

9. Kjøreplan NM/NC
Innspill og ønsker om endring som må vurderes til neste møte:
- Tidligere start for M 13-14 og M 15-16, for å få jevnt stigende alder gjennom hele
arrangementet.
- Vurdere hvilken løype (blå eller rød) K 13-14 og M 13-14 skal kjøre. Skal K 13-14 flyttes til rød,
M 13-14 flyttes til blå eller skal det være slik det er pr 2017.
- Kan første start flyttes fra 09:30 til 09:00?

- Lagledermøte på kvelden før?
10. Neste møte, møte 10 2016/2018
 Neste møte er 25. januar 2018 på Gardermoen.
 Til dette møtet er følgende saker på agenda:
o Utstyrsreglement – status og fremdrift
o Øvelsesprogram
o Oppklassing i sesongen
o Handlingsplan/Utviklingsplan (Masterplan) terrengsykling
o Kjøreplan NM/NC 2018
o Forslag til ny klasseinndeling for Senior/Master
o Lisens for servicepersonell

