Referat
Møte 11/2016-2018 NCF GU Terreng
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen kl. 18-21 25. januar 2018
Tilstede NCF Styre og adm:

Gyri Kjølstad og Eddy Knudsen Storsæter.

Tilstede GU Terreng:

Tord Bern Hansen og Haakon Faanes.

Forfall:

Stian Kristoffer Evensen, Gjertrud Bø, Ole Kristian Rudland og Lena
Øverbye

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Velkommen
2. Utstyrsreglement – legge frem forslag til reglement.
Forslaget justeres med følgende:
-Sykler med hjulstørrelse under 27’5 ‘’ reguleres ikke.
-Vektgrense for HT (halvdemper) settes til 10,5 kg.
-Vektgrense for FS (fulldempet) settes til 12,0 kg.
-Reglene gjelder for alle klasser opp til og med 16 år. Dvs harmonisering med øvrige
utstyrsregler (karbonfelger og vektgrense for LV).
Reglene trer i kraft 1. januar 2019.
Forslaget renskrives og blir sendt ut for gjennomlesning i GU med kopi til TU (Bjørn Birkeland).
Hensikten er å gi innspill på beskrivelser og underlag for bedret forståelse og besluttning i NCF
Styre.
3. Kjøretider aldersbestemte klasser
For å likebehandle jenter og gutter ønsker GU å ha like min/maks tider for de respektive
årsklassene. Dette innarbeides i norsk oversettelse av UCI reglement for MTB (Part IV:
Mountain Bike). GU har besluttet følgende kjøretider:
Årsklasse

Min - Maks

J/G 10

10 – 15 minutter

J/G 11-12

15 – 25 minutter

J/G 13-14

25 – 35 minutter

J/G 15-16

40 – 50 minutter

4. Kjøreplan NC Rundbane
Går for alternativ 2 med følgende unntak (ref. utsendte underlag før møtet). K 15-16 kjører
sammen med K Elite/Junior. M Master «kjører sammen» med M 15-16. Tidsplanen justeres
ihht nye kjøreteider i aldersbestemte klasser. Nye min/maks kjøretider ref pkt 3. Kjøretider i M
Master justeres også for å gjøre rom for endringene med å likebehandle jenter og gutter.
Viktig å gå ut med info før sesong/ før første innvitasjon.
Masterutvalget orienteres med begrunnelse i likebehandling J/G.

5. Forslag til ny klasseinndeling for Senior/Master
GU Terreng støtter forslaget fra Konnerud om opprettelse av B-klasse. Usikker på om det er
grunnlag for C-klasse. Forslaget sendes til TU og Masterutvlag med anbefaling fra GU.
Hovedhensikten er å gi tilbud til utøvere 19-30 som ikke kjører Elite.
6. Oppklassing i sesong
Ligger til behandling hos NCF/Sport. Bestemmelser skal innarbeides i regelverk.
7. Lisens for servicepersonell
Med bakgrunn i hendelse i sykkelkross og krav om servicelisenser i langesonen har utvalget
diskutert hvordan dette håndteres i terreng. Det er enighet om at dagens ordning med
akkrediteringskort i NC/UCI ritt og at servicepersonell skal bære klubbtrøye er tilstrekkelig på
det nåværende tidspunkt. Det vil ikke avkreves servicelisens for personell i lange/teknisk sone i
terreng i sesongen 2018.
8. Diverse
 Dette er siste møte i perioden 2016-2018
 Nytt GU blir valgt under NCF Forbundsting i mars.
 Alle oppfordres til å stille som representanter fra sine klubber eller regioner under
Forbundstinget.
 Haakon stiller som representant for GU Terreng.

