Referat
Møte 6/2016-2018 NCF GU Terreng
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen kl. 18.-21. 18. januar 2017
Tilstede NCF Styre og adm:

Gyri Kjølstad, Eddy Knudsen Storsæter og Hans Falk.

Tilstede GU Terreng:

Tord Bern Hansen, Ole Kristian Rudland, Lena Øverbye og Haakon
Faanes

Forfall:

Gjertrud Bø og Stian Kristoffer Evensen

Referent:

Haakon Faanes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Velkommen
2. Diverse fra Gyri/NCF Styre
 Bjørn Sætre sluttet som Generalsekretær i NCF 31/12-16.
o Prosess for å ansette erstatter er igangsatt. Stilling vil bli utlyst i løpet av kort tid.
 Det jobbes hardt i NCF Adm og Styre for å få etablert budsjett for 2017. Det forventes
noe nedgang i omfanget på budsjettet fra 2016.
3. Utviklingsplan (Masterplan) terrengsykling
Med bakgrunn i de initiativer som GU og NCF/Sport nå har satt i gang vil det være fornuftig å
samle disse i en felles utviklingsplan. Denne planen skal ha sin forankring i NCF SPD og ha
funksjon som en operasjonalisering av denne. Dette behandles på neste møte i GU.
4. Hovedpunkter terminliste terrengsykkel 2017
Dato

Ritt/Øvelse

Arrangør

UCI-Cat

29.-30. april

NC 1-2
Rundbane

Fiskumrittet Tempo
(XCT) og Rundbane
(XCO),

Fiskum IL

UCI Cat 1 for
XCO

5.-7. mai

NC 3-5
Rundbane

Rye
Terrengsykkelfestival
Etapperitt (XCS)
bestående av Tempo
(XCT), Rundbane (XCO)
og Kortbane (XCC)

SK Rye

UCI Cat S1 for
Senior/Elite.
For junior er
Rundbanerittet
UCI registrert

13. mai

NC 1 Maraton

Å i Heiane

Birkenes IL
Sykkel

20. mai

NC 2 Maraton

Montebellorittet

Konnerud IL
Sykkel og
Sande
Sportsklubb

27.-28. mai

NC 6-7
Rundbane

Karl XII-rittet
Rundbane (XCO) og
Sprint (XCE)

Halden CK

10. juni

NC 3 Maraton

Nordsjørittets MTB
Maraton

Nærbø SK,
Dalane SK og
Sandnes SK

17.-18. juni

NM Rundbane

Konnerudrittet
Rundbane (XCO) og
Sprint (XCE)

Konnerud IL

1. juli

NM Maraton

Bukkerittet

Brumunddal
SK

22. juli

NC 4 Maraton

Furusjøen Rundt Rittet

Kvam IL
Sykkel

UCI MTB
Marathon Series

19.-20. aug

NC 8-9
Rundbane

Lillehammer MTB
Rundbane (XCO) og
Kortbane (XCC)

Lillehammer
CK

UCI Cat 2 for
XCO og UCI Cat
3 for XCC (Kun
Senior/Elite)

2.-3. sept

NC 10
Rundbane

Soon Bike Days
Rundbane (XCO)
For aldersbestemte
klasser blir det
teknikkøvelser og
rundbaneritt på lørdag.
Junior, Senior og Masters
kjører Rundbane på
søndag

Soon CK

UCI Cat 2

9. sept

NC 5 Maraton

Stomperudrittet

Sørum IL
Sykkel

Turritt
Det ligger et stort antall turritt i terminlisten (www.sykling.no/terminlister)
Lokale ritt og cuper
Lokale ritt og cuper legges også inn i terminlisten ettehvert som de er klare. Dette er ritt som er
meget viktig for å få et komplett rittilbud også mtp rekruttering.
Nordisk Cup Rundbane
Dato

Ritt

Arrangør

Merkn

30. april

Fiskumrittet XCO

Fiskum IL, Norge

UCI Cat 1

14. mai

Vårgårda MTB

Vårgårda CK, Sverige

UCI Cat 1

17. sept

SRAM-liga #5

SRAM-liga Vejle, Danmark

UCI Cat 1

Nordisk Mesterskap

5. Status sponsor NC Rundbane
 For å kunne videreutvikle NC Rundbane er det ønskelig å få på plass en eller flere
samarbeidspartnere som kan bidra økonomisk.
 Haakon har hatt møter med noen potensielle samarbeidpartnere for å se på muligheter
og NCF Gensekr for å avklare forhold mot eksisterende avtaler og sponsorer.
 Det har ikke lykkes å få på plass noen avtale så langt. For sesongen 2017 vil det derfor
ikke bli inngått noen sentral avtale da de lokale arrangørene må ha tid til å jobbe med evt
sponsorer inn mot sine ritt.
 Enighet med Hans Petter Gulbrandsen (fung GenSekr) om å fortsette dialog med
eksisterende samarbeidspartnere for å unngå konflikter opp mot eksklusivitet.
6. Utstyrsreglement aldersbestemte klasser status og fremdrift
 Det er kun kommet inn ett svar på høringsrunden så langt.
 Høringsfrist er 1. mars
 Reminder bør publiseres medio februar
o Tord kontakter Terrengsykling.no
o Haakon kontakter Per-Erik for sykling.no
7. Lavterskelguide for arrangementer
Flyttes til neste møte da Stian måtte medle forfall til dette møtet. Utkast sendes ut til GUmedlemmer i forkant av møtet.
8. Info om Terrenglandslaget og behov for å fylle “tomrom” mellom klubb og landslag
 Hans Falk oreinterte om utfordringer i forrige 4 årsperiode (2012-2016). Med bakgrunn i
disse, samt efaringer og antatt økonomi for kommende 4 års periode har NCF/Sport
etablert en plan for videre satsing i perioden 2017-2020.
 Prosjekt Tokyo 2020
Fokusområder: Videreutvikle toppidrettskultur, prioritere de beste og samle disse i daglig
trening, tett oppfølging, tett samspill med forsknings- og fagmiljø på HIL samt de lokale
trenere
 Bedre oppfølging for ryttere mellom klubb og landslag ønskes
Det vil bli fordelt midler til regionsamlinger i 2017 fra NCF sentralt Gjelder for alle grener.
NCF/Sport vil bistå med retningslinjer/forslag til opplegg og evt ressurspersoner.
Det har tidligere vært annonsert at NCF sntralt ville bidra mere inn mot et «rekruttlag».
Dette er dessverre «lagt på is» grunnet nedskjæringer i budsjett.
 Kommunikasjon og informasjon av uttak
o Uttak skal offentliggjøres på sykling.no først
o Kan ikke informere uttatte og ikke uttatte på forhånd
o Uttakkriterier med klare datoer og informasjon må legges ut på sykling.
 Kriteriene vil fokusere på internasjonalt nivå og relevante løyper
 Jentesatsing
o Tas ut til landslag etter samme kritereier som gutta
 NCF ser følgende områder som viktige for fortsatt resultatfremgang i Terrengsykling
o Spre kunnskap og kompetanse, sikre gode miljø på tvers av klubbene,
regionstruktur og satsing, utvikling av rittprogram med tekniske øvelser for
aldersbestemte klasser og viderutvikling av rittpyramiden
9. Forslag til kjøreplan NC XCO
Rakk ikke å gå gjennom dette punktet på møtet. Haakon sender ut forslag på høring blant
medlemmene i GU. Skal være ferdig behandlet før NCF Arrangørseminar 11/2-17.

10. Innspill til kjøreplan XCM
Rakk ikke å gå gjennom dette punktet på møtet. Ole Krisitan sender ut forslag på høring blant
medlemmene i GU. Skal være ferdig behandlet før NCF Arrangørseminar 11/2-17.
11. Innspill til arrangørseminar
Rakk ikke å gjennomgå dette punktet på møtet. Ole Kristian sender ut forslag til agenda for
Maraton og Haakon sender ut forslag til agenda for Rundbane.
12. Tillitsmann/talsperson
Gyri og Tord bearbeider og presenterer på neste møte i GU.
13. Neste møte, møte 7 2016/2018
 Neste møte er uke 12 på Gardermoen.
 Til dette møtet er følgende saker på agenda:
o Utstyrsreglement – status og fremdrift
o Lavterskelguide for arrangementer
o Tillitsmann/talsperson
o Utviklingsplan (Masterplan) terrengsykling
o Møteplan 2017
14. Påfølgende møter og saker
 Videre møteplan for 2017 er ikke avtalt.

