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Referat
Møte 2/2018-2020 NCF GU Terreng
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen kl. 18-21 31. mai 2018
Tilstede GU Terreng:

Tord Bern Hansen, Kent Siggerud, Erik Sæter, Ole Kristian Rudland, Lena Øverbye
og Haakon Faanes.

Tilstede NCF adm:

Eddy Knudsen Storsæter

Tilitsvalgt landslag:

Martin Siggerud

Eksternt:

Ola Resell, TVK under pkt 2 på sakslisten

Forfall:

Ingird Sofie Bøe Jacobsen (WC XCE)

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkjenning av dagsorden
Godkjent på bakgrunn av utsendt e-post til utvalgets medlemmer.
2. Presentasjon av trenings- og konkurranseanlegg for terrengsykling i Trondheim v/ Ola Resell, TVK
TVK ønsker å etablere anlegg for terrengsykling i Trondheim. Nilsbyen er valgt som mulig sted for
Terrengsykkelpark. Beskrivelse av Terrengsykkelpark som en del av Næranlegg Nilsbyen er utarbeidet.
Minimumsamibisjon er å etablere et rekrutteringsanlegg, men ønsker å få på plass et fullverdig anlegg for
bruk til alt fra rekruttering til konkurranser på NC/UCI-nivå.
TVK ønsker å ha støtte fra NCF ved behov for en eventuell idrettsfunksjonell godkjening som grunnlag for
tildeling av ulike støtteordninger. Dette gir også mulighet for etablering av guide/mal for tilsvarende anlegg.
3. Orientering fra styret
Tord orienterte om arbeid i NCF styre og status NCF. Styret arbeider med å etablere oversikt over den
økonomiske situasjonen og dens konskevenser for videre drift.
4. Maraton NM 2019
Sørum IL/Stomperudrittet har søkt om NM Maraton 2019. GU innstiller på tildeling av NM Maraton til
Sørum IL/Stomperudrittet. GU bemerker vikitgheten av å legge rapport fra SK for rittet i 2017 og senere
2018 inn som oppfølgingspunkter frem mot arrangement i 2018 og NM i 2019.
GU ønsker at administrasjonen ved arrangementskoordinator følger opp dette med teknisk utvalg og
sjefskommisær (SK)
5. Søknadsprosess for NC/UCI-ritt 2019
Søknadsfrist for UCI-ritt Terreng 2018 er 28/7-18 til UCI. NCF/adm bør da ha en søknadsfrist 20/6 til norske
arrangører slik at søknad kan sendes til UCI fra NCF før sommerferien.
Nyhet bør publiseres på sykling.no så fort som mulig.
Haakon tar kontakt med Cato Karbøl.
Saken følges opp på neste møte i juni.
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6. Utviklingsområder for terrengsykling 2018-2020
Presentasjon av innledende beskrivelse av nåsituasjon, og målsettning for områdene «Landslag,
regionsatsing, jentesatsing» og «Utvikling av arrangement og løyper».
De andre områdene presenteres på neste møte.
Alle områder bør beskrives opp i mot tiltak som gir innspill til budsjett 2019.
7. Budsjett 2019
NCF styre starter budsjettprosess til høsten. Det er ikke fastsatt når styret starter. GU kan gi innspill. Temaet
tas opp igjen på neste møte slik at innspill er behandlet før første NCF styremøte til høsten.
8. Avtale møter for 2018
Tord kartlegger mulige datoer i uke 24/25 vha Doodle.
9. Evt
Norm for FatBike avsluttet i GU Terreng, ligger til viderebehandling i TU.

