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Tilstede GU Terreng:

Tord Bern Hansen, Kent Siggerud, Erik Sæter, Ingrid Bøe Jacobsen, Lena Øverbye
og Haakon Faanes.

Tilstede NCF adm:

Eddy Knudsen Storsæter

Utøverrepresentant:

Martin Siggerud

Forfall:

Ole Kristian Rudland

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkjenning av dagsorden
Godkjent på bakgrunn av utsendt e-post til utvalgets medlemmer.
2. Orientering fra administrasjon og styret
Eddy orienterte om sportslige resultater for sesongen 2018. Det har vært en strålende sesong med blant
annet 4 WC-seiere i XCO og 3 WC-seiere i XCE. Sammenlagt seier i World Cup til Petter Fagerhaug i U23 XCO
og Ingrid Bøe Jacobsen i XCE. Landslaget har ved flere andledninger vært beste nasjon i U23-klassen i WC.
Bak de beste gror det godt.
Tord orienterte om arbeid i NCF styre og status NCF. Økonomisk er situasjonen bedre enn budsjett. Styret
skal ha møte med administrasjonen vedr SPD og prioriteringer i løpet av oktober.
3. Bruk av dropbox
Kort status for bruk av dropbox for informasjonsutvekling i GU. For noen har det vært problemer knyttet til
skrivemuligheter på området.
4. Søknadsprosess for NC/UCI-ritt 2019
Det er innsendt 4 søknader til UCI. Det er en arrangør til som har søknad under utarbeidelse og denne
sendes til UCI så snart som mulig for etterregistrering.
Endret regelverk for etapperitt gjeldende fra sesongen 2019 gir utfordringer for arrangemntet til SK Rye.
Det jobbes med ulike alternativer til løsning som må godkjennes hos UCI.
5. NM Rundbane 2019
Soon CK har søkt om tildeling av NM Rundbane (XCO og XCE) for 2019 helgen 22.-23. juni. Soon CK har bl.a
arrangert NC Rundbane med UCI-status i 2017 og 2018, og er en erfaren og god arrangør. GU Terreng
innstiller til NCF Styre på tildeling av NM Rundbane til Soon CK 22.-23. juni 2019.
6. NM Maraton 2019
Sørum IL/Stomperudrittet er tildelt NM Maraton 2019. Arrangøren ønsker å arrangere rittet i august. GU
Terreng innstiller på helgen 17.-18 august som aktuell dato.
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7. Utviklingsområder for terrengsykling 2018-2020
a. Utvikling av arrangment og løyper
Området delt i to. Fokus i første omgang på utvikling av forutsettninger for NC-ritt som arrangement.
Beskrivelse presentert. Det er gjort noen tiltak, men det er ønskelig å få på plass bedre økonomiske
forutsetninger for arrangørene for å kunne utvikle arrangementene ytterligere.
b. Landslag, regionstsning og jentesatsning
Beskrivelse presentert. Dette er et komplekst område som har virkninger på tvers av lag, region og
landslag. Temaet tas opp igjen på neste møte.
8. Neste møte i GU Terreng
Sakene om «Hvordan iverksette nytt utstyrsreglement» og «Spørreundersøkelse etter avsluttet sesong»
kom vi ikke gjennom. Disse settes opp på neste møte er planlagt 11. oktober. Tord sender innkalling.

