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Tilstede GU Terreng:

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

Tilstede NCF adm:

Eddy Knudsen Storsæter, Cato Karbøl (deler av møtet)

Forfall:

Lena Øverbye og Martin Siggerud (utøverrepresentant)

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Innledning og godkjenning av dagsorden
Referat fra forrige møte ble godkjent på epostrunde rett etter møtet
Innkalling og dagsorden godkjent
2. Budsjett 2019
Tord orienterte om arbeidet med 2019 budsjettet som legges frem for godkjenning på styremøtet i slutten
av januar og likviditetsprognosen. 2019 blir et stramt år. Det er valgt å legge opp et kostnadsbudsjett som
harmonerer med sikre inntekter, og som bedrer likviditeten. For terreng ser det ut til at vi kan få realisert et
rekrutteringslag som følge av en ny sponsor.
Prognosen for årsresultatet 2018 og likviditeten er vesentlig bedre enn på Tinget i 2018. Vesentlige
innsparinger er gjort takket være en solid jobb fra administrasjonens side. Mer informasjon om dette når
regnskapet er revidert og godkjent.
Budsjett 2019 behandles på neste NCF styremøte.
3. Årshjulet GU Terreng
Tord gikk gjennom årshjulet. Denne er nå et godt verktøy for saksgang og planlegging av GU-møtene. Noen
mindre tilpasninger blir gjort ift budsjettprosessen i NCF og planlegging av landslagsaktivitet innen tema
Karierevei.
4. Fremtidsbilde
Gjennomgang av tiltak for 2019 knyttet til fremtidsbilde. De ulike tiltakene blir oppdatert med status ift
fremdrift. Tema Treningsmiljø oppdateres med tiltak å innføre trener 1 og 2 kurs i på «sykkellinjene» på
Toppidrettsgymnas.
Legge inn gjennomføring av trener 1 og 2 i utdanningsplan på toppidrettsgymnas.
5. Arrangementsansvarlig NCF
Cato presenterte oppgaver som arrangementsansvarlig i NCF. Samarbeid med GU Terreng fungerer meget
godt. Viktig at dialogen er god slik at misforståelser og evt «splittet budskap» ikke oppstår.
6. Kjøreplan for NC/NM Rundbane i 2019
Kjøreplan XCO. M Elite og Junior flytes til etter K Elite, Junior, 15-16 og Master. Kjøreplan for NM vil ha noen
avvik fra NC, da det er delte aldersklasser for 13-16 år. Medfører at M Master kjører etter M Elite og Junior i
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NM (som under NM 2018).
Kjøreplan XCE. Det har kommet innspill på ønske om XCE også for klassene 11-12 år. Utkast til ny kjøreplan
diskutert. Viktig momenter er løypelengde for 11-12 år og også konsekvensene ved å justere dette ift flyt og
lengde på arrangementet. Nytt forslag utarbeides og vurderes i første omgang av Kent og Haakon.
7. Uoffisielt NM Kortbane (XCC) 2019
XCC er et populært rittformat med stor oppslutning i NC. Har vært arrangert i NC med stor suksess siden
2015. Internasjonalt er XCC relansert i WC. Mulig kommende internasjonal mesterskapsøvelse. Det er
ønskelig å prøve XCC som uoffisielt NM i 2019. Legges i så fall til en av NC-rundene som har XCC på
programmet. GU Terreng innstiller på å legge uoffisielt NM XCC til NC-runden på Lillehammer. Cato bes
skrive innstilling som fremmes til neste styremøte i NCF.
8. NM Rundbane 2020
NCF (Cato) har mottatt en søknad om NM Rundbane (XCO+XCE) for 2020 alternativt 2021. I tillegg har han
fått henvendelse fra ytterligere en potensiell søker til 2020.
For å få en best mulig rittplan ønsker GU terreng å sjekke ut mulige datoer for arrangørene opp mot
internasjonal kalender. I 2020 er internasjonal kalender noe forskjøvet grunnet OL i Tokyo. Cato sjekker
aktuelle datoer med interessentene.
9. Arrangørseminar NC Terreng Rundbane
Det er sterkt ønskelig å gjennomføre Arrangørseminer for nåværende og evt fremtidige NC og NM
arrangører i 2019. Gjelder både Maraton og Rundbane. Dette arrangeres sammen med Landevei. Cato ser
på samkjøring mellom grenene og vurderer tidspunkt nærmere. Det er ønskelig å arrangere dette seneste
medio februar, da invitasjon og påmelding bør være klar i slutten av februar for de første rittene.
Haakon har utarbeidet forslag til innhold for Rundbane. Dersom arrangementet blir lagt til en helg kan det
utvides med en litt større post for EQ-timing og informasjon om systemet og påkrevde aksjoner i den
forbindelse.
10. Oppfølging av nytt utstyrsreglement aldersbestemte klasser
Nytt utstyrsreglement for aldersbestemte klasser må innarbeides i NCF lover og bestemmelser. GU ønsker
at NCF adm evt. TU skriver dette inn i relevante dokumenter.
Sanksjoner for brudd på reglene må vurderes og tilhørende reglement (RSB) for sanksjoner og bøter må
oppdateres som følge. Det må også utarbeides kontrollprosedyre.
GU foreslår innkjøp av vekter for både bruk av kommissærer og for egenkontroll.
11. Spørreundersøkelse/evaluering av 2019-sesongen
Hvilke temaer og målgrupper ønsker vi å ta opp? Hva ønsker vi å vite mer om? Selve spørsmålene kommer
vi tilbake til på et senere møte.
For å avdekke forbedringsforslag og andre innspill mere systematisk ønsker GU å kjøre en
spørreundersøkelse etter endt sesong i 2019. Det kan også være en mulighet for en mindre undersøkelse
etter hver NC/NM helg. Arrangør kan få 3-4 spørsmål knyttet til sitt arrangement i tillegg til noen spørsmål
fra GU.
Arrangørene blir orientert om mulighetene på arrangørseminaret og konkrete spørsmål blir behandlet
senere.
EQ-timing kan legge inn mulighet for avkrysning av samtykke for å bruke e-postene ifm påmelding til
utsending av spørreundersøkelse.
12. Uttakskriterier for landslag og representasjon
Gjennomgang av utarbeidede kriterier. Krav og info er tydeliggjort i dokumentet. Gjeder XCO, XCM og XCE.
Info på trenerseminar og publiseres på sykling.no. Andre informasjonskanaler og tiltak vurderes også.
13. Avslutning

