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Referat
Møte 5/2018-2020 NCF GU Terreng
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen kl. 18-21 19. november 2018
Tilstede GU Terreng:

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

Tilstede NCF adm:

Eddy Knudsen Storsæter

Forfall:

Martin Siggerud (utøverrepresentant)

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Innledning og godkjenning av dagsorden
Godkjent på bakgrunn av utsendt e-post til utvalgets medlemmer.
2. Orientering om landslagsvirksomhet Terreng Rundbane
Eddy holdt orientering om omfang og planer for 2019. Det planlegges aktivitet på nivå med 2018, samt
deltagelse fra juniorer ved noen av rittene. Forbehold om godkjenning av budsjett.
3. Strategi og Budsjettprosess
Orientering fra arbeidet i styret og administrasjonen.
Styret får budsjettutkast tilbake fra administrasjonen i begynnelsen av desember
GU Terreng står ved de samme prioriteringer som ble gjort i GU-møtet 11. oktober.
4. Tidtaking NC/NM Rundbane 2019
Har mottatt tilbud fra to leverandører så langt. Tilbudene vurderes opp mot hverandre. Arrangører av NC og
NM Rundbane i 2019 vil bli forelagt anbefaling fra GU. Det er ønskelig å fortsette med en felles løsning for
alle arrangørene, da dette skaper større helhet i NC samt at det er mere brukervennlig for
deltagere/støttepersonell.
5. NorgesCup Maraton 2019
5 søknader mottatt som gir en god variasjon i rittilbudet. Sammenfallende datoer mellom NC/NM
Rundbane og NC/NM Maraton bør unngås. Da deltagelsen i NC Maraton er relativt liten vil det gå mest ut
over Maraton ved sammenfallende datoer. Det er ønskelig med justering av noen datoer. Haakon gir
tilbakemelding til Cato i NCF.
6. Spørreundersøkelse etter avsluttet sesong
Kort undersøkelse bør sendes ut etter hvert ritt i NC/NM Rundbane. Større undersøkelse sendes etter
sesongslutt i 2019. Spørsmål utarbeides i løpet av vinteren 2019, slik at disse er klare før sesongen starter.
Det er ønskelig å kunne benytte påmeldingsinformasjon for å sende ut spørreundersøkelsen, slik at den
«treffer» de aktuelle personene.
7. Prinsipper for representasjon på landslaget
Uavhengig av økonomi er det viktig å ha klare prinsipper for landslagsrepresentasjon.
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Ryttere som får representasjonsoppdrag skal bli tatt ut til et nivå som er relevant for rytternes kapasitet og
utvikling. Ved uttak til oppdrag over rytterens kapasitet vil ikke læring og mestring oppleves slik at dette har
en god effekt for videre utvikling.
Det skal være klare beskrivelser for hva som er kravet for ulike oppdrag. Det eksisterer beskrivelser pr i dag,
men disse er kanskje ikke godt nok kjent/publisert/distribuert.
I Maraton og Sprint, hvor NCF ikke har faste landslagsoppdrag, kan NCF gjøre uttak eller gi støtte til oppdrag
basert på kriteriene. Kriteriene skal basere seg på nivå i relevante ritt mtp både løype og deltagelse.
8. GU-møter i 2019
Tord kommer med forslag til GU-møter i 2019. Det er behov for et møte i januar mtp Arrangørseminar som
bør avholdes senest i februar.
9. Avslutning

