
Fellesmøte for terminlisteansvarlige



Agenda:

• Evaluering av teknisk løsning for rittgodkjenning i EQ timing

• Tidsplanen og rollefordeling for terminlisten 2017

• Oppfølging av ritt som ikke er i terminlisten. Hvem gjør hva? 

• Fastsette datoer regionmesterskap 2016 (innspill før nasjonal sesongplan 
fastsettes)

• Innhold og gjennomføring av terminlistemøte i hver region

• Hemmeligheten bak lokale cuper



Teknisk løsning for terminlisten

• Intro ved Per Arne

• Innspill/spørsmål fra terminlisteansvarlige



Tidsplan terminlisten

• Se eget skjema



Nasjonal sesongplan:

• Består av alle UCI ritt, NM, NC og «nasjonale rankingritt»

• Settes opp av NCF(sportslig avd/styrebehand.)

• Tilpasset int. sesongplan, sportslig utvikling m.m. 

• Ønskelig rullering mellom regionene(NM, NC, UM)

• NCF godkjenner rittene i terminlisten



Regional sesongplan

• Består av alle ritt som ikke er nasjonale

• Godkjennes og koordineres i regionen

• Regionens terminlistemøte sentralt

• Lokale cuper i ulike grener

• Regionsmesterskap

• Regionen jobber med å sikre variert konkurransetilbud spredt over hele 
året

• Regionen fanger opp ritt som ikke er i terminlisten. Gir beskjed videre til 
NCF adm.



Sjekkliste ved rittgodkjenning

• Passer dato med regional terminliste? 

• Er riktig klassebetegnelse brukt?

• Er satsene for startkontingent i henhold til NCF’s maksimalsatser?

• Er distansene i henhold til maks. bestemmelser for aldersbestemte 
klasser?

• Har arrangør noe økonomisk utestående?(engangslisens, kontingent)

• System for oppnevnelse av kommissær til aktive ritt



Ritt som ikke ligger i terminlisten

• Standarmail utarbeidet

• Både regionen og forbundskontoret kan ta kontakten først for å minne 
arrangør på dette

• Om arrangøren ikke vil inn i terminlisten følger forbundskontoret opp 
saken videre



Dato for RM 2017

• Hvilke datoer ønskes for terreng og landevei?

• Endelig dato bestemmes først etter at nasjonal sesongplan er klar



Terminlistemøte i regionene

• Er datoene for møtene satt?

• Innrapportering av ritt gjennom terminlisten. Godkjennes først etter 
terminlistemøte

• Andre aktuelle temaer på møtene?



Regionale cuper: status og veien videre




