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Tønsberg CK’ lokaler i Tønsberg
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Dagsorden for Regionstinget i TeVeBu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
Behandle beretninger.
Behandle regnskap for regionen i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette kontingent.
Behandle budsjett for regionen.
Foreta følgende valg:
a)
Leder og nestleder.
b)
3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c)
To revisorer.
d)
Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi regionsstyret fullmakt
til å oppnevne representantene.
e)
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionsting.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til regionsstyret bør velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til
stemmetall.

Etter den formelle delen av tinget inviteres det til diskusjon og informasjon om den nye forskriften
for sykkelritt på veg.
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NCF Region TeVeBu styrets beretning for året 2016
På regionstinget som ble avholdt 13.februar 2016 i Tønsberg ble interimsstyret som ble dannet i
ekstraordinært årsmøte fra 2015 valgt etter gjeldene vedtekter.
NCF Region TeVeBu har hatt god aktivitet innen landeveissyklingen, og i løpet av sesongen kom
TeVeBu terrengsykkelcup i gang. Det er gledelig at klubbene har startet samarbeidet innad i
regionen også innen terreng.
Styret i NCF Region TeVeBu har i 2016 hatt følgende sammensetning:
Freddy Martinsen (CK Allianse) ble valgt til leder for 1 år.
Tone Midtsveen (Ringerike SK) ble valgt til nestleder for 2 år.
Marit Brokke (Grenland SK) ble valgt til styremedlem og sekretær for 2 år.
Rune Stendahl (Tønsberg CK) ble valgt til styremedlem og kasserer for 1 år.
Bjørn Arild Øhre (Tønsberg CK) ble valgt til styremedlem for 2 år
Andreas Rønning (Horten OC) og Terje Akselsen (Konnerud IL) ble valgt som varamedlemmer.
Kommissærutvalget har i 2016 bestått av:
Vidar Uthne (Hokksund)
Vidar Trohaug (Grenland SK)
Styret har i tillegg oppnevnt ett medlem fra Vestfold: Inger Næss
Christian Tetlie (Eiker CK) og Arild Hamre (Vinje IL) ble valgt til revisorer.
Oppnevnt ungdomskoordinator: Fred Arne Enger.
Valgkomiteen består av:
Kommissærutvalget og Tone G. Halvorsen (Horten OCK)

På årsmøtet i 2016 ble det gjennomgått svar fra spørreundersøkelse som var sendt alle regionens
klubber om forventninger til region TeVeBu og hvilke oppgaver regionen bør jobbe videre med.
Denne debatten dannet grunnlaget for det første styremøtet etter årsmøtet hvor årshjul og aktiviteter
sto på dagsordenen.
Det har blitt avholdt 5 styremøter siden årsmøtet den 13.februar 2016 på følgende datoer: 3.mars,
7.april, 12.mai, 21.september 2016 og 18.januar 2017. Det er behandlet og referatført 28
styrevedtak i perioden.
På det første styremøtet den 3.mars ble det i tillegg til å ta opp innspillene fra årsmøtet om
aktivitetsnivå og forventninger også besluttet at Region TeVeBu skulle bestille egne regions
medaljer til regions mesterskap samt egne trøyer med TeVeBu design til bruk i ritt hvor regionen tar
ut regionslag.
Det ble også vedtatt å registrere region TeVeBu i Brønnøysund registrene siden dette ikke var gjort
tidligere. Freddy Martinsen fikk ansvar for å ordne det formelle rundt foretaksregistreringen.
Det ble også besluttet at alle styrereferat skal publiseres på regionens side på sykling.no slik at
klubbene enkelt kan se hva det jobbes med i regionen.

Det ble vedtatt på styremøtet 7.april at regionen skulle stille eget regionslag under Sundvollen GP
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og Ringerike GP hvor Fred Arne Enger har det sportslige ansvaret.
Arrangører av årets regionsmesterskap for landevei ble avgjort i møtet, Grenland SK arrangerer
fellesstart for juniorklassene 4.juni og Tønsberg CK arrangerer individuell tempo for alle aktive
ungdomsklasser samt junior og senior.
Forskjellige oppgaver ble fordelt:
Vidar Uthne tar ansvar for og er kursansvarlig for TeVeBu
Terje Akselsen er terrengansvarlig
Kommisærutvalget har oppgaven med å være terminlistekoordinator.

Til styremøtet den 12.mai møtte også Aina Østlund for å presentere sine tanker og tjenester for
regionen.
Styret diskuterte også NCF’s forventninger fra regionledermøtet til regionene og deres oppgaver og
mente det vil det være krevende å imøtekomme alle oppgaver NCF mener regionen skal ha. Vi må
starte med «i det små» så vi kommer godt i gang med det vi har prioritert og heller utvide områdene
etter hvert som flere ressurser kommer til.
Vedtak at Hans Petter Gulbrandsen møter på Buskerud idrettsting i juni.
Fred Arne refererte også fra landeveis regionslagets deltagelse i Sundvollen GP og Ringerike GP,
samt at deltagelse i Morgendagens Helter rittet ble diskutert.
Mellom styremøtet i mai og neste styremøte 21.september ble det avholdt regionsmesterskap etter
plan for landevei og terreng samt at regionslaget for landevei deltok i Morgendagens Helter i
forbindelse med Arctic race.
TeVeBu kunne hale i land seieren på mix-stafetten under Morgendagens helter fortalte Fred Arne
om på styremøtet den 21.september! Premien på kr 5.000,- tilfaller regionen, og kommer godt med i
det videre arbeidet for unge ryttere i vår region. I lagkonkurransen klarte vi ikke målet om seier.
Morgendagens helter er ett viktig ritt som gir verdifull erfaring for de unge rytterne, og bidrar til
samhold og identitet som region.
TeVeBu fortsetter ungdomsarbeidet i regionen, med deltagelse som regionslag under Morgendagens
Helter og f.eks ritt som U23 Ringerike Grand Prix, U6 etc.
Regionssamling arrangeres høsten 2016.
Regionen er i utgangspunktet et administrativt organ, og kan ikke organisere ett permanent
regionslag. TeVeBu’s styre er positiv til at klubbene organiserer et konkurransefellesskap, hvor
regionen kan bidra med informasjon etc i forbindelse med oppstart.
TeVeBu sender en anmodning til, DNB Skien, for at alle aktiva tilhørende Telemark krets overføres
til TeVeBu’s konto. Disse midlene har stått på sperret konto fordi ingen har hatt fullmakt til å
disponere midlene.
Beholdningen på ca kr 34.000,- ble overført regionens konto i desember 2016.
I november ble det avholdt regions treningssamling for ungdom. Samlingen, som ble arrangert
første gang i 2015, ble også i år populært blant regionens ungdom. Samlingen foregikk på
Hemsedal med Tone og Fred Arne som primus motorer. Styret vil spesielt takke dem, og Anita
Valen (instruktør) for jobben som ble lagt ned for ungdommene på tvers av klubbene i regionen. På
samlingen ble det lagt vekt på samhandling, teamfølelse, mental trening og det sosiale.
På styremøtet den 18.januar 2017 ble foreløpig regnskap for 2016 gjennomgått samt dato, tid og
sted for årsmøtet bestemt. Oppgaver til årsmøtet ble fordelt og frister i forbindelse med påmelding
og forslag til årsmøtet ble satt. Innkallingen til årsmøtet ble sendt alle klubber i henhold til
regionens vedtekter (og NIF’s lov vedtatt på forrige årsmøte). I tillegg til de ordinære
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årsmøtesakene vil vi informere om den nye forskrift for sykkelritt på veg med tilhørende læreplan
som kan få store konsekvenser for arrangører av sykkelritt fra 2018.
Det er også sendt invitasjon til alle klubbene i regionen om å stille som arrangør av regions
mesterskaper i 2017. Innen søknadsfristen 1.februar har ingen klubber meldt interesse.
Det blir satt opp trenerkurs I i Horten 18-19.mars 2017, hvor TeVeBu håper det er interesse blant
klubbene til å øke kompetansen.

Tønsberg, 20.02.2017

Freddy Martinsen
leder

Tone Midtsveen
nestleder

Marit Brokke
sekretær

Rune Stendahl
Kasserer

Bjørn Arild Øhre
styremedlem

Vidar Uthne
kommissærutvalget

Andreas Rønning
vararepresentant

Terje Akselsen
vararepresentant
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Leders betraktninger
Etter ca halvannet års drift er det bare å konstatere at det å utvikle en region tar tid. Dette er noe
som de fleste regioner erfarer.
Hvorfor er det sånn?
Det er nok forskjellige årsaker til dette, men personlig tror jeg, som leder av TeVeBu at
forutsetningene for å etablere regioner ikke var godt nok definerte. Det er et faktum at svært mange
av de gamle kretsene fungerte dårlig og NCF så derfor etter muligheter for å få til en styrking av
nivået mellom klubber og forbund. Men spørsmålet er om man satt med godt nok svar på hvorfor
kretsene fungerte dårlig. Jeg tror ikke man gjorde det og derved hadde man ikke det riktige
grunnlaget for å etablere regioner.
Da NCFs ting vedtok å legge ned kretsene for å lage regioner, så manglet man et lovverk for
regioner, man hadde ikke klare rutiner for hvordan kretser skulle avvikles og regioner stiftes og det
manglet en oversikt over klart definerte oppgaver som regionene skulle arbeide med.
Man satset på at veien blir til mens man går. Og det blir den jo sånn smått om senn, men det tar tid.
En forutsetning for at man skal få et godt resultat er at man har tilgang på nok engasjerte personer
som vil bruke sin tid på regionene. De aller fleste tillitsvalgte har, naturlig nok, sitt hjerte i egen
klubb og vil derfor prioritere arbeidet med denne. Det medfører at regionsstyrene stort sett består av
engasjerte personer, som tar regionsarbeidet som noe de forsøker å gjøre ved siden av.
Jeg tror vi bare må akseptere at det vil fortsette å være slik og erkjenne at regionene ikke kan påta
seg de store oppgavene innenfor sporten. Regionene må være et koordinerende organ for klubbene
innen regionen og i noen grad prøve å være en pådriver. Men så lenge responsen er lav hos
klubbene, så er det et signal på at de fleste ikke ser noen store behov for regionens engasjement.
Avslutningsvis vil jeg også påpeke at det er klubbene i regionen som «eier» regionen, det er de som
bidrar med tillitsvalgte og det er de som betaler regningene. Når det innimellom oppleves som om
det er NCF som er regionens overordnede og at regionene skal styres ovenfra, så er det NCF som
har feil. Hele sporten «eies» nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Dette er forhold som også må
være klart definerte i fremtiden. Jeg tror at vi vil være tjent med at det legges opp til en bred debatt
om regionene på det neste forbundstinget.

Freddy Martinsen
Leder TeVeBu

Beretning fra sportslig utvalg kommer
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Resultatregnskap 2016
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Revisors beretning fremlegges på regionstinget.

Forslag til regionsting
Det er ikke innkommet forslag til regionstinget innen fristen 18.februar.
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