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Sted: Scandic Gardermoen

Tilstede: Tove Moan Andersen (Midt), Jørn Michalsen (Øst), Terje Johnsen (Sør), Kristoffer Brasetvik Dverset
(Nord), Tone Midtstuen (TeVeBu), Lisbeth Berntsen Huse (Innlandet – Skype), Rune Torkildsen (Vest).
Fra styret: Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto, Heidi Jørgensen Krokdal, Marit
Sælemyr, Gyri Kjølstad, Solveig Skottene.
Fra Bergen 2017: Helge Stormoen
Fra adm: Rune Midthaug, Beate Stenberg (referent), Per Erik Mæhlum, Hans Falk.
Fra valgkomiteen: Asbjørn Andersen

1. Orientering om Bergen 2017 - VM landevei.
Hans Falk orienterte om forberedelsene til VM og resultatene utøverne oppnådde i mesterskapet. Fire topp 10
plasseringer og en sølvmedalje er mer enn godkjent. Sportsavdelingen i NCF må jobbe videre med spesielt tempo,
og kvinner junior.
Helge Stormoen orienterte om organisasjonen. Under selve mesterskapet var det 14 ansatte. Det var mye
oppstuss i mediene før mesterskapet pga. stenging av sentrum, men bergenserne møter opp når det inviteres til
fest. Organisasjonen ønsket å gjøre VM folkelig og tilgjengelig, og det lyktes de i.
Det var også mange aktiviteter før og under VM, utenom konkurranseprogrammet;
• Bergen ble tildelt Bike City stempelet – en oppmuntring til VM-byer om å satse på by-sykler m.m.
• Sykle til VM-appen med premier – 49275 treffpunkt, 251929 km og 19344 t og 21 minutter. Kan leve
videre i en annen form som et mosjonstiltak.
• Alle barn sykler – 2800 barn med på tiltaket.
• Bike the fjords – en overføringsverdi til mer sykkelturisme.
• Sykkel i Vest – Sund, Fjell og Øygarden kommune.
TV2 var en stor støtte i å få arrangementet så bra, med Kaggestad, Paasche og Lauritzen i spissen.
Tall – 3000 i publikumsrittet (VM-rekord), 1500 skolebarn fikk sykle de siste 4 km i VM-løypen, inkludering av
eldre mennesker fra institusjoner og Race to Celebrate samlet totalt 4500 syklister.
Harald Tiedemann Hansen orienterte om konverteringen fra MTB Event Norway AS til Bergen 2017. Håpet var at
VM i Bergen skulle gå med overskudd, slik at vi fikk lagt underskuddet inn her.
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Valutasikring – budsjett ble utarbeidet i 2013, offentlige midler ikke tildelt før 2015-2017. NCF hadde ingen aktiva
eller frie midler til å sikre mot fremtidige forpliktelser. I april 2013 var kursen 7,5. Vi satt euroen i 8,0 + 2 mill. i
usikkerhetsavsetning i budsjettet. I januar 2015 var kursen 8,93.
Bankgaranti – UCI avtale 500.000 Euro, garanti skal gjelde 30 dager før og 90 dager etter arrangementet. Etter
forhandlinger med banken, ønsket de at garantien skulle gjelde fra 24 juni, og det ville koste 200.000. UCI kom
med forslag om en garantikonto. Pengene/garantien er i NCFs balanse. B17 gjorde garantien slik for å gjøre det
billigst mulig. Advokat i B17 har kvalitetssikret gjennomføringen. Garantien ble ikke helt i henhold til vedtaket på
Forbundstinget, men vi gjorde det for å bedre økonomien. Det er mye som gjenstår før et regnskap er på plass –
vi må ha ro til å jobbe ferdig. Ønsker å gjøre opp for oss mot kreditorene, og ikke slå selskapet konkurs.
Hans Petter Gulbrandsen ga en redegjørelse for habiliteten til Harald Tiedemann Hansen. Dilemma i forhold til å
være president i NCF, daglig leder i B17 og medlem i UCIs Management Committee. Juridiske avklaringer ble gjort,
da B17 ikke har en økonomisk interesse i NCF som bestemmelsen er ment å ramme. Det er omvendt, det er NCF
som har en økonomisk interesse i driften av B17. Når det kommer til UCIs regler for habilitet, er heller ikke dette
et problem. Article 52 UCIs Constitution. Harald har ikke vært med på behandling av saker gjeldende Bergen 2017
hverken i UCI eller NCF.
Jørn Michalsen – satt i Valgkomiteen i 2016. Vi vurderte dette grundig, og fikk flere juridiske kommentarer på
dette. Det var en åpenbar fordel at Harald ble daglig leder, da han også hadde god kjennskap og nettverk mot
UCI.
Asbjørn Andersen – vi fikk til og med avklart spørsmål med NIFs juridiske avdeling under Tinget i 2016.

Alle regionene var enige om at det hadde vært et fantastisk VM i Bergen. Det var godt organisert, mye spennende
som skjedde både i og utenfor løypene hele uken, stemningen var i taket og været var på sykkelsportens side. Det
som var trist, var at det ble en så veldig negativ stemning allerede dagen etter siste øvelse, da det kom opp flere
negative saker i media. Dette gjaldt både bankgaranti til UCI, habiliteten til daglig leder i Bergen 2017 og
valutasaken. Disse sakene er informert om tidligere i flere fora, og habilitetsspørsmålet ble avklart på
Forbundstinget 2016. Seks av syv regioner mente dette var unødvendig å gå ut i media med, da disse sakene fint
kunne ha blitt avklart internt. Når det gjelder økonomien, er alle bekymret, men seks av syv regioner har tillitt til
at VM-organisasjonen og styret i Bergen 2017 gjør sitt ytterste for et så godt resultat som mulig.
Seks av syv regioner samlet seg om følgende uttalelse (unntatt Region Sør):
«Regionlederne i Norges Cykleforbund gratulerer Bergen 2017 med et fantastisk sykkel-VM. Mesterskapet vil ha
positive og langvarige ringvirkninger for sykkelsporten i Norge, for folkehelsen og for Norge som turistmål.

Regionlederne er som andre i sykkel-Norge bekymret for den økonomiske situasjonen etter VM. Lederne har fått
en orientering om arbeidet med å løse denne situasjonen til beste for sykkelsporten og for VMs leverandører. Vi
er glad for at målet med arbeidet er at alle leverandører skal få fullt ut betalt og at selskapet skal gå i null.

Regionlederne er opptatt av at Bergen 2017 og styret i NCF får arbeidsro. Regionlederne har full tillit til president
Harald Tiedemann Hansen og styret i NCF i det arbeidet».

2. Orientering om velodromer.
Hans Petter Gulbrandsen – som vedtatt på Forbundstinget skal vi jobbe for å få realisert tre velodromer i Norge.
Det har kommet til flere kommuner/organisasjoner som er interesserte i å få opp en velodrom i sitt område, men
disse er helt i startfasen.
Levanger
Kommunestyret har vedtatt å utrede full utbygging på Moan med en kostnadsramme på 70 – 90 mill. kr, der det
skal bli en 250m betong bane med tak. Indre bane vil bli kunstgress.
Med fratrekk av programsatsingsmidler, spillemidler og momskompensasjon anser man at det vil innebære en
netto investering på 32 – 48 millioner.
Sola
Har valgt banebygger som heter Velotrack. Fire entreprenører har presentert anbud for evalueringsgruppen. Det
er vedtatt å tildele Sørmarka IKS totalt 20 mill. kr. av ekstraordinære spillemidler til tiltak. 10 millioner av disse er
fra post 2.2 på hovedfordelingen og 10 mill. kr er programsatsingsmidler prioritert fra NCF.
Asker
Det er mottatt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra KUD 2. oktober med angivelse av forventet tildeling av
spillemidler – ordinære spillemidler 37,1 mill. Om anlegget gis status som interkommunalt, og tillagt
programsatsingsmidler ligger statlig støtte på ca. 60 mill.
Tildelt tomt er verdisatt til 23 mill.

Det ble ikke tid til å diskutere de tre siste sakene på programmet.
3. Siden sist - 5 minutter fra hver region.
4. Kursprogram 2018 - orienteringer.
5. Morgendagens helter samlinger 2018 - drøfting.

