Referat
Møte 3/2016 NCF GU Terreng
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen kl. 18.-21. 21. september 2016
Tilstede NCF Styre og adm:

Gyri Kjølstad og Eddy Knudsen Storsæter

Tilstede GU Terreng:

Gjertrud Bø, Tord Bern Hansen, Ole Kristian Rudland og Haakon
Faanes

Forfall:

Stian Kristoffer Evensen og Lena Øverbye

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Velkommen
 Gyri ønsket velkommen og gikk gjennom arbeidsform under møtet og videre fremdrift
 Møteplan GU Terreng: Uke 42-2016, 45-2016, 3-2017 og 11-2017.

2. NM/UM Rundbane 2017
 Konnerud IL er tildelt NM/UM Rundbane for 2017.
 Dato er 17.-18. juni
 Øvelser er Rundbane (XCO) og Sprint (XCE)

3. Rekruttering til Terrengsykling
 Gjertrud og Eddy innledet til diskusjon
 Veldig positivt med ulike (terreng)sykkelskoler. For å få effekt av disse må det følges
opp med tilbud i etterkant. Organiserte trenginger og ritt-tilbud for nybegynnere.
 Regions-cuper er et viktig virkemiddel for rekruttering. Det er da viktig at løyper og
arrangementet er tilpasset rekrutter og nybegynnere. Kan det opprettes egne
“nybegynner” klasser parallelt med de aktive klassene? Senker terskelen for deltagelse
dersom disse kan kjøre i lettere løyper en tilsvarende aktiv-klasse.
 Trenerutdanning er avgjørende. Tilbud om trenerutdanning er lite kjent blant
klubbene. Behov for kurs i 2017 skal meldes inn innen 1. oktober til NCF.
 Gjertrud utarbeider forslag til rekrutteringstiltak til neste møte.

4. Utstyrsregistrering
 Tord presenterte data fra registreringen under NM/UM. Omfattende registrering for
aldersklassene 11-16 år. God oversikt over sykler med utstyrsgrupper, rammemateriale
og vekt. Det er ønskelig å regulere utstyrsbruken i aldersbestemte klasser mtp
kostnadsnivået og det det betyr for rekruttering.
 Opplysningsarbeid ift råd om bruk av hensiktsmessig utstyr er viktig. Eksempelvis
hjulstørrelser og rammemateriale. GU og NCF/adm kan påvirke gjennom slikt arbeid.
Eddy kan lage utkast til info.
 Ved evt innføring av begrensinger er det viktig at reglene er enkle å forstå og
håndheve.
 For utøverne er forutsigbarhet viktig. Dette betyr at fra det tidspunkt regelverket
vedtas må utøverne ha rimelig tid til å tilpasse seg .





Regelverk i andre land kan være relevant å se på under utformingen.
Forslag til regler kan sendes på høring regioner og klubber
Tord utarbeider forslag til regler til neste møte.

5. NC 2016-2017 XCO/XCM
 Ole Kristian og Haakon presenterte utvikling i deltagerantall og erfaringer fra 2016.
 XCM har en negativ utvikling i deltagelse generelt. Trolig er det en bevegelse fra sykling
som mosjonsidrett over til løping og triatlon. Kan mer fokus på opplevelser og mindre
på selve konkurransen endre på dette? For å bedre attraktivitet og matchingsnivå kan
en Nordisk Maraton Cup vurderes, samt at kjøretid kan være noe kortere i enkelte ritt
for å appellere til ryttere som hovedsakelig satser på Rundbane.
 Det er ønskelig å koordinere terminlisten mtp NC ritt i XCM og XCO slik at ryttere som
har fokus på XCO også kan stille i XCM. Haakon følger opp med Per Erik I NCF/adm.
 For XCO forsetter den positive utviklingen i deltagerantall både i NC og NM/UM. Siden
2010 har det vært en dobling i antall deltagere i NC og en meget god utvikling også i
NM/UM. I NC gjelder dette i alle klasser og i begge kjønn. Tiltak om å legge NM/UM
utenfor fellesferien ser ut til å ha god effekt.
 NC Ritt utenfor Østlandet har en negativ utvikling de siste årene.
 4 av 5 runder i NC har hatt UCI-status. Dette fører til bedre matching på “hjemmebane”
og mindre utgifter for NCF for å får matching samt oppnå bedre UCI-ranking for våre
utøvere. Det er strekt ønskelig å fortsette med minimum samme antall UCI-ritt for
neste sesong.
 For 2016 har 3 arrangører søkt om UCI-status for Rundbane ritt. Disse får NC-status.
Søknadsprosessen for NC Rundbane og Maraton starter i løpet av september med
søknadsfrist i oktober/november.
 Øvelsesprogram. Det er ønskelig å styre øvelsesprogrammet i NC Rundbane. For å sette
mere fokus på teknikktrening kan det være aktuelt at en runde i NC blir avviklet med
teknikkøvelser i aldersbestemte klasser. Dette etter modell fra Ungdoms-EM, SRAMliga og Soon Bike Day.
 Det er mottatt innspill til kjøreplanen (løype-, tid- og rundeplan) for NC XCO. Dette
gjelder starttider for M Master og løyper for K 11-12 og K 13-14. Vedr løyper er det
viktig å påpeke at alle klasser skal tilbys relevante løyper. Imidlertid er spennet innad i
klassene ganske stort, så det er vanskelig å tilfredsstille alle på hvert ritt. Lokale forhold
vedr løyper må også tas hensyn til og kjøreplanen for rittet bør tilpasses dette.
 Haakon utarbeider forslag til endringer/tilpasninger i mal for kjøreplan for NC XCO
utarbeides til første møte i 2017 (uke 3). Denne malen presenteres for NC/NM
arrangører på arrangementseminar i februar/mars 2017

6. Neste møte, møte 4 2016
 Neste møte er planlagt på Gardermoen i uke 42.
 Til dette møtet er følgende saker på agenda:
o Rekrutering – forslag til tiltak
o Utstyrsreglement – forslag til nye regler og plan for videre behandling
o “Forenklet” regelverk for aldersbestemte klasser
o Info om Terrenglandslaget og behov for å fylle “tomrom” mellom klubb og
landslag
o Innspill NC XCM. Kjøreplan og regelverk

7. Påfølgende møter og saker
 Møte 5 2016
o Uke 45
o Forslag til kjøreplan NC XCO
o Utstyrsreglement
 Møte 1 2017
o Uke 3
o Terminliste 2017
o Innspill til arrangørseminar
 Møte 3 2017
o Uke 11

