Referat
Møte 4/2016 NCF GU Terreng
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen kl. 18.-21. 20. oktober 2016
Tilstede NCF Styre og adm:

Gyri Kjølstad og Eddy Knudsen Storsæter

Tilstede GU Terreng:

Stian Kristoffer Evensen, Lena Øverbye, Gjertrud Bø, Tord Bern
Hansen og Haakon Faanes

Tilstede fra TU:

Bjørn Birkeland

Forfall:

Ole Kristian Rudland

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Velkommen

2. Utstyrsreglement aldersbestemte klasser
 Artikkel publisert på sykling.no 6.oktober
 Terrengsykkel.no har publisert artikkel vedr funnene under NM/UM og betraktninger
rundt dette 6. oktober
 Ett innspill med betraktninger og innspill mottatt i GU. Fordelt til alle medlemmer i GU.
 Tord presenterte utkast til utstyrsreglement.
o Ønsker å oppnå likere konkurransevilkår
o Reglene må være enkle å forstå og enkelt å håndheve
 Bjørn presenterte utstyrsreglement for landevei (og terreng) som ble innført i 2011 og
hvordan dette har påvirket utstyrsvalg på landevei.
 Diskusjon på hva konsekvensene vil bli mtp store/små ryttere og om en justering av
foreslåtte vektgrenser vil kunne endre på dette uten å miste ønsket effekt.
 Diskusjon om innføringstid og evt en trappevis innføring som følger et fødselsår kan
være en god tilnærming.
 I Danmark har utstyrsbegrensninger vært diskutert, men har til nå ikke utarbeidet
begrensninger. I Sverige har det tidligere vært diskutert, men det har vært mottatt
negativt fra miljøet.
 Videre aksjoner
o Haakon simulerer hvordan ulike vektgrenser vil slå inn
o Tord/Haakon justerer evt forslag til neste møte i GU –
o Forslag sendes på høring til regioner og klubber etter neste møte i GU
o Gyri sjekker med styret om evt krav til videre behandling i evt
styre/forbundsting

3. Regelverk/retningslinjer for sykkelritt i aldersbestemte klasser
 Stian Innledet om behovet for lettfattelige retningslinjer for arrangører av sykkelritt i
aldersbestemte klasser.
 Kjennskapen til eksiterende reglement UCI/NCF er liten og behovet for en bedre
kommunikasjon av reglene er stort. Noen uheldige episoder har forekommet mtp
løypelengder etc





Bjørn påpekte at reglement eksisterer, men at det kan utarbeides mindre omfattende
utdrag som henviser til de gjeldene og aktuelle reglement/regler.
Generell diskusjon om hvorvidt alle arrangement kan betraktes som tradisjonelle
sykkelritt (jmfr Offroad Finnmark og Skaidi Extreme)
Videre aksjoner
o Stian utarbeider forslag til Guide til lavterskel terrengritt til neste møte i GU

4. Rekruttering til Terrengsykling
 Gjertrud har utarbeidet forslag til tiltak for å bedre rekrutteringen.
 Tord har oversendt Rye SK sine tiltak.
 Diskusjon om hvordan Dette kan formidles til aktuelle miljøer.
 Trenerutdanning er ent viktig område mtp rekruttering. Modellen som starter med
Trener 1 utdanning synes for teoritung og lite fleksibel ift behovet ute i klubbene.
 NCF/Adm kan brukes for å utarbeide rekruteringsveilleder med bakgrunn i fremskaffet
underlag
 Sykling.no og Terrengsykkel.no kan brukes som kanaler. I tillegg NCF/FaceBook
 Videre aksjoner
o Eddy sjekker i NCF/Adm for å starte prosess med rekruteringsveilleder
o Eddy sjekker status på trenerutdanningspyramiden. Er det utarbeidet et
forenklet kurs før Trener 1?

5. Annet
 Felles dato for Regionmesterskap i 2017 er satt til helgen 9-10 sept.

6. Neste møte, møte 5 2016
 Neste møte er torsdag 10. november på Gardermoen.
 Til dette møtet er følgende saker på agenda:
o Utvikling av rittformater innen terrengsykling
o Utstyrsreglement – forslag til nye regler og plan for videre behandling
o Guide til lavterskel terrengritt
o Info om Terrenglandslaget og behov for å fylle “tomrom” mellom klubb og
landslag
o Søknader NC XCM og NC Rundbane(XCO/XCE/XCC)

7. Påfølgende møter og saker
 Møte 1 2017
o Uke 3
o Terminliste 2017
o Utstyrsreglement – status og fremdrift
o Forslag til kjøreplan NC XCO
o Innspill til kjøreplan XCM
o Innspill til arrangørseminar
 Møte 2 2017
o Uke 11

