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Erik
Jakob Aune

Brasetvik Dverset
Gimre
Justus Grünert
Høvik

Bodø CK, Region Nord
Sola CK, Region Sør
Bergen CK, Region Vest
Gauldal Sykleklubb, Region Midt

Øvrige medlemmer som ikke kunne møte:
Natalie
Irené Midtsveen
Ringerike SK, Region TeVeBu
(Natalie bidrog til møtet gjennom oppdatering via mail)

1. Olympisk akademi

Deltagerne i utvalget fikk tilbud om å delta i «Olympisk akademi» i høst, Kristoffer og Per Erik deltok.
Kristoffer fortalte gruppa om sin erfaring.

2. «Ungdommens vervekampanje»

Hver enkelt fikk presentere status i sin region. Kampanjen var utfordrende å gjennomføre i noen regioner.
Status:
Vest:

Sykkeldag vil arrangeres i Fana og Bergen, i løpet av høsten 2016.

Nord: Lite interesse blant ungdommer for å stille.
Sør:

Mange ungdommer er opptatt som frivillige i Tour de Fjords.

Fremdrift:
Hvis det ikke er noen arrangement som skjer som er aktuelle til høsten, tar vi en pause med «Ungdommens
verve kampanje» til våren 2017.
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3. Regionsamlinger

Gruppa delte erfaringer, ideer til innehold og hva ungdomsutvalget kan bidra med inn mot samlingene.
Status:
Flere er allerede godt i gang med å etablere et samarbeid i sin region.
Vest:

Samling skal arrangeres. Erik skal finne ut om han kan få gi innspill til samlingen.

Nord: Kristoffer skal delta på møte med regionen. Usikkert om samling bli arrangert i år, mulig i samarbeid
med region midt.
Midt:

Regionen pleier å arrangere samlinger hvert år. Jakob skal ta kontakt for å se om det er mulig å gi
innspill.

Sør:

Dato satt til 29. - 31. oktober. Vegard skal være med å arrangere, samt ha foredrag på samlingen.

TeVeBu: Natalie har jeg snakket med regionen om å lage en samling i november i år. Hun har bl.a. et ønske om
en mental trener tilstede under samlingen.
Ungdomsutvalget kan bidra med følgende:
- Tips og råd til program for samlinga.
- Tips og hjelp med markedsføring/informasjon om samlingen i sosiale medier.
- Bidra under gjennomføringen av samlingen.
Det kom forslag om følgende ideer til innehold:
- Info om forskjellige sykkelgrener, f.eks. «utvikling av Mtb» med Eddy Knutsen.
- Profilert rytter er med på samlingen, f.eks., foredrag om "hvordan jeg ble proff".
- Profilert trenere, sportsjef eller en annen fra sports avd. i NCF deltar med fagkunnskap.
- Konkurranse element, f.eks. triatlon.
- Forelesning med MOT.
Fremdrift:
Til neste møte vil utvalget fokuserer på å få gjennomført regionsamlingene til høsten. Alle tar kontakt med sin
region for å se om dere kan få være med i planleggingen med ideer og eventuelt også i gjennomføringen.

4. VM 2017

Idémyldring om hva utvalget kan gjøre i forbindelse med VM. Per Erik og Sophie sjekker med Bergen 2017
organisasjonen om hva som er gjennomførbart.
Det kom forslag om følgende ideer til VM-prosjekter:
- Filme/ta bilder/intervjue bak kulissene. Enten at medlemmer fra utvalget, eller ungdommer rekruttert av
gruppa, gjennomfører dette.
- Barne- og ungdomsritt i forbindelse med VM, (10 - 16år). Gi innspill til VM om dette, ikke arranger selve.
- Landssamling for ryttere.
- Ungledersamling. Forslag på innehold: Info om VM, se byen og løypene på sykkel, klætrepark og bruke
foreleser fra NIFs ungdomslederkurs program.
Fremdrift:
I neste møte vil vi ha fokus på å utvikle ideene om hva Ungdomsutvalget kan gjøre i VM.

5. Organisering av Ungdomsutvalget

For at Ungdomsutvalget på sikt skal bli et selvstendig organ, ønsker vi å få på plass en leder. Valg av leder er på
agendaen på neste møte. NCF vill også finne nye representanter fra region Innlandet og Øst, da tidligere
medlemmer måtte trekke seg. Vi ga også vært medlem i ungdomsutvalget hver sin kontaktperson i NCF:
Kristoffer Brasetvik Dverset

Per Erik

Jakob Aune Høvik

Per Erik

Vegard Gimre

Per Erik

Natalie Irené Midtsveen

Sophie

Erik Justus Grünert

Sophie

Øst og Innlandet

Sophie

Kontaktopplysninger:
Per Erik Mæhlum
Tel: 943 69 986
E-post: pererik.maehlum@sykling.no
Sophie Thorell
Tel: 942 97 033
e-post: sophie.thorell@sykling.no

