Referat
Møte 7/2016-2018 NCF GU Terreng
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen kl. 18.-21. 22. mars 2017
Tilstede NCF Styre og adm:

Gyri Kjølstad og Eddy Knudsen Storsæter.

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. Møteplan 2017
 Uke 24
 Uke 39
 Uke 46
3. Regionslag terreng
 Region Øst har etablert en regionssatsing for Terreng. Skal gi tilbud til ryttere på nivå
mellom klubb og landslag. Deltar med mange ryttere ved Nordisk Mesterskap i Vårgårda.
 Region Innlandet jobber også med et lignende opplegg mot det siste rittet i Nordic MTB
Series i Silkeborg, Danmark. Ligger til behandling i styret for regionen.
 GU er godt fornøyd med etablering av slike tilbud. Dette skjer på bakgrunn av
engasjement fra Terrengmiljøet inn mot de respektive regionsstyrene. Burde danne
modell for andre regioner for å bedre tilbudet til utøverene.
4. Lavterskelguide for arrangementer
 Skyves til neste møte da Stian ikke var til stede.
5. Tillitsmann/talsperson
 Kan være hensiktmessig å ha en funksjon som skal ivarerta rytteres interesser samt virke
som «høringsinnstans» på vegne av ryttere.
 På landslaget er det etablert tillitsmann (Martin Siggerud)
 Flere klubber har etablert tillitsvalgte
 Er det ønskelig å ha utøverrepresentant i GU? Kanskje ikke med fast oppmøte, men når
det er hensiktsmessig sett fra enten utøvere eller fra GU for øvrig.
 Eddy sjekker ideer med tillitsmann på landslag og Haakon tilsvarende for LCK MTB elite for
å få innspill og tanker om dette er aktuelt.
6. Utvikling av øvelsesprogram for Terrengsykling
 Gjennomgang av siste versjon. Beskrivelsen av ønsket situasjon nasjonalt er stort sett
oppfylt i dag, men GU bør følge opp slik at det fortsetter samt utvikles videre.
 For utvilkling internasjonalt i ønsket retning må internasjonale fora påvirkes. NCF er
representert i fora som Nordisk Cykleforbund, UEC og UCI.
 Forslaget fremsendes til NCF Styre og justering opp mot Maraton og ønske om separate
juniorklasser i XCE og XCC.

7. Sykkeltinget 2018
 Terrengsykling er lite representert i ulike NCF fora.
 Eksemplevis veldig lite oppmøte på NCF Fellesmøte fra terrengmiljøet.
 Bidrar til lite fokus på «våre» saker.
 Frem mot Tinget i 2018 bør det jobbes med et saksfremlegg fra Terreng ut fra
Utviklingsplanen.
 Som bidrag til saksfremlegget er det ønskelig med video fra våre aktiviteter. Innsamling
fra aktuelle bidragsytere må skje i løpet av sesongen. De respektive GU medlemmene
sjekker i sine miljøer om tilgang på råvideo. Er det andre kilder for råvideo/video? Kan
Gjertrud redigere og bidra med film? Lena spør ved anledning.
8. Utviklingsplan (Masterplan) terrengsykling
 Haakon har sendt ut forslag til disposisjon for en utviklingsplan.
 Forankres i SPD og overordnet målsettning for terrengsykling.
 Alle relevante utviklingsaktiviter synligjøres med målsettninger, aktiviteter og tidslinjer.
 Alle medlemmer i GU gjennomgår forslaget til disposisjon og komme med innspill.
 Behandles på neste møte i GU.
9. Utstyrsreglement – status og fremdrift
 5 høringsuttalelser er mottatt.
 Fokus i uttalelsene på effekt av foreslåtte tiltak.
 Regelverket må gi ønsket effekt og ikke være for komplisert samtidig som det ikke bør
forsterke ulemper enkelte ryttere har som følge av fysisk utvikling.
 I hvilken grad vil holdingsarbeid kunne påvirke utstyrsparken ift et regelverk?
 Er regelverket tilstrekkelig «strengt» for å kunne gi en effekt for rekruttering? Eller betyr
ikke regleverket noe for rekruttering?
 GU vil fortsette behandlingen og vurdere evt justeringer av regelverket for å oppnå
hensikten best mulig.
10. Neste møte, møte 8 2016/2018
 Neste møte er uke 24 på Gardermoen.
 Til dette møtet er følgende saker på agenda:
o Presentasjon for ny Gen.Sekr??
o Rapport fra Uoff NM FatBike
o Sesongen så langt
o Utstyrsreglement – status og fremdrift
o Lavterskelguide for arrangementer
o Tillitsmann/talsperson
o Utviklingsplan (Masterplan) terrengsykling

