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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
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NORGES IDRETTSFORBUND

REFERAT
MØTE 1/2016 NCF GU CX
NCFs lokaler på Vøyenenga 24. mai 2016 kl 16 – 20
Tilstede GU CX:
Sindre Rønning, Kathrine Hofstad
Tilstede TU:
Bjørn Birkeland
Tilstede NCF styre/adm.:
Vidar Bringeland Sørensen/Eddy Knudsen Storsæter
Forfall:
Frode Stendahl (GU CX)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Velkommen


Vidar Bringeland Sørensen ønsket velkommen til møtet.

2. Mandat GU CX - Organisasjonshåndboken kap. 10.5 - link

3. Presentasjon av Teknisk utvalg
Bjørn Birkeland presenterte Teknisk utvalg og dets gjøremål.
3.1 Organisering - TU:


Bjørn Birkeland, leder



Kjell Ivar Larsen



Turid Foss (det vil komme to medlemmer til i TU om kort tid)

Norges Cykleforbund • Postadresse: Pb: 170, 1309 Rud • Besøksadresse: Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga
Telefon: +47 67 80 49 20 • E-post: post@sykling.no • Bankgiro: 5134.06.06012
www.sykling.no

3.2 Oppgaver:


Et fagutvalg som skal tjene sykle Norge ved å ivareta og videreutvikle de tekniske regler for de forskjellige
sykleaktiviteter, samt være ansvarlig for forståelsen av de forskjellige UCI reglement



Ansvarlig for å utdanne og videreutvikle kommisærer (nytt bl.a. bruk av webinar)



Nordisk samarbeid: samarbeide med Danmark om kommisærutdanning/-utvikling



Samarbeide med de forskjellige Grenutvalgene for fellesforståelse av de tekniske reglene gjennom deltakelse på
GU møter og i sammen utarbeide regler for lavterskel arrangement, særlig for barn og unge



I sammen med Grenutvalgene samarbeide med de forskjellige rittarrangørene for å forbedre arrangementene
gjennom rådgivning og vurdering av evalueringsrapporter

3.3 Annet
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Link TU Mandat



Hans Petter Gulbrandsen er styrets representant i TU.

Organisering – kommunikasjon:


Leder GU CX rapporterer til Styret



Sindre deltar i det nordiske samarbeidet og rapporterer tilbake til GU.



Medlemmene i GU som har kontakt med Regionene og/eller klubbene, rapporterer tilbake til GU.



GU har 3 fysiske møter i året, og benytter telefon/videomøter ved behov, samt epost og telefoner for enkelt
saker



Leder uttaler seg utad i CX saker når nødvendig eller til den av utvalgets medlemmer som han bemyndiger



Referater fra GU CX møter og GU CX NCUP arrangørmøter legges ut under Syklekross -> Grenutvalg
Syklekross -> Møtereferater (ny flik)



Regelverk og annen relevant CX informasjon legges inn under Syklekross -> Grenutvalg Syklekross -> Nyttig
informasjon (ny flik – dokument eller hyperlink)

5. Terminlisten og representasjon


NCUP 8. oktober 2016, Bærum OCK – Sindre Rønning



NCUP 9. oktober 2016 Svelvik SK – Frode Stendahl



NCUP 15. oktober 2016 Kristiansands CK – Kathrine Hofstad



NCUP 16. oktober 2016 Arendal CC – Vidar Bringeland Sørensen



NCUP 5. november 2016 Tønsber CK – Kathrine Hofstad



NCUP 6. november 2016 Follo SK – Eddy Knudsen Storsæter



NM 13. november 2016 Grenland SK – Vidar Bringeland Sørensen

6. Den internasjonale terminlisten


EM Frankrike. 29.-30.oktober 2016



VM Luxemburg 28.-29.januar 2017



Annet:
I World Cup kan du stille for klubb om du har 20 UCI poeng eller flere. Du kan stille for landslag om du har
mindre enn 20 UCI poeng. Du kan stille for klubb i UCI ritt.
Har vi utøvere som er kvalifiserte til EM og/eller VM, vil de bli tatt ut til å representere Norge.
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Oppfølging tidligere vedtak
Mulige forbedringer i samsvar med tilbakemelding fra NC-arrangør-/evalueringsmøtet:


Arrangere møte mellom NC arrangørene i slutten av mars/begynnelsen april 2016



Videreutviklesamkjøringsinitiativet til å omfatte flere funksjoner



Definere klarere og tydeligere roller i NC organisasjonen for å unngå dobbelt roller



Arbeide videre med løypekonsepter som bedre er tilpasset deltakerne, arrangørene, publikum og
kommissærene og som innbefatter nødvendig arrangementsteknisk utstyr og publikumsfasiliteter



Arbeide med å få «permanente» CX anlegg/løyper



Øke kunnskapen og forståelsen av syklekross blant arrangører, deltakere og kommissærer



Arbeide for å få arrangert midtuke rankingritt i regionene



Arbeide med å skaffe en større sponsor og ha felles hovedsponsorpott i NC



Vurdere om NM bør leges utenfor NC



Vurdere fremtidig UCI ritt til Norge i nær fremtid



Arbeide med å videreutvikle langslaget for kvinner og menn



Arbeide med å videreutvikle det nordiske samarbeidet

Mulige forbedringer i samsvar med internasjonalt reglement:


Følge UCI sitt utstyrsreglement, særlig da dekkbredde



Egen U23 klasse/premiering slik som på NC landevei og terreng



Følge UCI sin aldersinndeling (der nasjonale mesterskap holdes i januar. Rytterne stiller i «neste sesongs
klasse»)



Sørge for at Norgescupen ikke legges samtidig med EM eller UCI ritt i Skandinavia, dette for at norske utøvere
som satser syklekross, kan samle poeng
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CX NCUP arrangørmøte 9. mai 2016

Det kom en del konstruktive innspill fra arrangørmøtet. Se «Referat fra arrangørmøte NCCX 09.05.2016» under
Syklekross -> Grenutvalg Syklekross -> Møtereferater

9. Optimalisering av Syklepolitisk dokument (SPD) vedr. Syklekross


Hva mener vi med operasjonalisering?
 Operasjonalisering betyr å konkretisere eller å gjøre målbart.
 En mål- og resultatstyring krever derfor operasjonalisering av mål: – Avklare hva målet innebærer for
virksomheten når det gjelder ressursbruk, aktiviteter og tjenester og hvilke målbare effekter for
brukere og samfunn som forventes.
Ressurser -> Aktiviteter -> Produkter/tjenester -> Samfunns- og brukereffekter
 Ambisjoner og krav til måloppnåelse må settes på bakgrunn av ressurstilgang og tilgjengelige
virkemidler



Link til SPD 2016-2020



Utsettes til neste møte. Alle må gjøre en hjemmelekse og gå gjennom det Syklepolitiske dokumentet. Send
forslag til leder GU CX.

10. Økonomi - regnskap/budsjett 2016


Grenutvalg CX skal bruke prosjektnr. 88007 - GU-Syklekross



Regnskap pr. dato. Bjørn Sætre vil sende utvalget en regnskapsrapport



Høre med May Jorun/Bjørn om rapport for GU CX. Budsjett.

11. Eventuelt


Øvelsesutvalg innen trening Syklekross.
Det er laget en aktivitetsbank med øvelser på nett www.sykkeløkta.no og i Aktivitetsbanken. Syklekross øvelser
ønskes også lagt inn. Det som ønskes er en tekst med beskrivelse av 3-5 øvelser, med info om organisering,
læringsmomenter, instruksjon og variasjon. Sophie Thorrell har spurt Gino Van Oudenhove om innspill til
disse treningsøvelser for Syklekross. Gino ønsker at disse skal lages/utarbeides i samarbeid med grenutvalg
syklekross og komme til ett felles opplegg/tanke mht øvelser. Frode Stendahl har ansvaret med å følge opp
saken med Gino. Saken behandles videre på neste GU møte.



Folkepulsen.
Inkludering av innvandrer barn og undom bl.a. økonomisk støtte til utstyr eksempelvis syklekross sykler.
Informere om tiltaket. Kan være en god ide også i andre regioner.



Neste møte.
Avtales etter sommeren.

