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Referat
Møte 7/2018-2020 NCF GU Terreng
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen kl. 18-21 26. februar 2019
Tilstede GU Terreng:

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

Tilstede NCF adm:

Eddy Knudsen Storsæter

Forfall:

Lena Øverbye, Ole Kristian Rudland og Martin Siggerud (utøverrepresentant)

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Innledning og godkjenning av dagsorden
Godkjent på bakgrunn av utsendt e-post til utvalgets medlemmer. Tord orienterte om at styret har vedtatt
at det blir uoffisielt NM i kortbane i 2019, og at mesterskapet er tildelt Lillehammer CK.
2. Kjøreplan Sprint (XCE) NC og NM 2019
Justert forslag lagt frem. 11-12 år kjører sprint i forkortet løype. Prolog samt en runde med finale hvor de
kjører 4 og 4 etter resultatliste i prolog. Legges frem på Arrangørseminar.
3. Arrangørseminar 2019
Arrangørseminar avholdes 10. mars. Dagen etter NCF Fellesmøte. Maraton har hovedfokus på
vaktreglement (sammen med Landevei). Ole Kristian er GU’s representant ifr Maraton. Eget program for
Terreng Rundbane. Program gjennomgått. EQ-Timing stiller for opplæring/innføring i påmelding/tidtakersystem. Tord og Haakon stiller fra GU på Rundbane.
4. Nytt utstyrsreglement for aldersbestemte klasser
Det er kjøpt inn vekter til både egenkontroll og for kommissærer. Disse vil få egen transportkoffert og følge
med NCF sitt øvrige utstyr til NC/NM arrangement.
Reglement publisert på sykling.no er ikke oppdatert med de nye bestemmelsene. Likeledes er ikke
sanksjonsreglementet oppdatert med GU’s forslag til endringer. Dette må på plass. I tillegg er det ønskelig
at det utarbeides en veiledning til kommissærer for hvordan dette skal følges opp på ritt. Tord følger opp
Teknisk utvalg og adm.
5. Øvelsesprogram og UCI kategorier for NC og NM 2020
Ambisjon om å opprettholde eller øke UCI-nivå. Etapperitt er usikkert, jmfr regelendringer fra UCI (dispans i
2019). Internasjonale datoer for WC og VM er publisert. Haakon la frem skisse til rittprogram for 2020 med
datoer, øvelser og UCI-kategorier som ble godt mottatt. Dette gir god mulighet for tidlig planlegging og
koordinering i Norge og Skandinavia. Arrangører i 2019 blir spurt om planer/muligheter for 2020. Mulige
«nye» arrangører bør kontaktes i løpet av våren.
6. NorgesCup Maraton 2020
Temaet skyves til neste møte, da Ole Kristian måtte melde forfall til dette møtet.
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7. Ryttere på UCI-lag og deltagelse i turritt maraton
Reglement for MTB Turritt forhindrer ryttere på UCI-lag å delta. GU foreslår å åpne for dette. Tord legger
frem forslaget på neste styremøte i NCF.
8. Trenerseminar 2019
Ønskes gjennomført i oktober/november. Seminaret skal være åpent for alle, men hovedmålgruppe er
trenere for ryttere fra 15 år og eldre. Kent og Eddy utgjør programkomite og utarbeider forslag til program
som distribueres til GU. Elementer som inngår er arbeidskrav, forankring av utviklingstrapp og
treningsprinsipper. Nettverksbyggning mellom trenere er også viktig.
9. Fremtidsbildet
Gjennomgang av status på aksjonspunkter knyttet opp mot fremtidsbildet. Status så langt ser bra ut og
fremdriften er god.
10. Neste møte
Tord sendet ut ny forespørsel (Doodle) på mulige datoer.
Teamaer:
Utvikling av NC Maraton
Spørreundersøkelse NC Rundbane
Sesongplan 2020. Søknadsprosess og koordinering i Skandinavia
Status implementering av nytt utstyrsreglement.
11. Avslutning

