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MØTEREFERAT – KOMMISSÆRMØTE ROGALAND HØST 2018 

Dato: Mandag 29.10.2018, Sandnes SK klubbhus 

Til stede: Geir Henning, Bjørn Petter, Morgan, Martin F., Jone. Tor Arne, Turid, Thomas, Martin W, Kenneth, 

Morten B, Johan Mohr. 

 

DISKUSJONSSAKER 

Årshjul: 

• Møter to ganger pr år. 

• Vårmøte tirsdag uken etter vinterferien. Fagspesifikk. Utlevering av klær på samlingen. 

• Høstmøte som en felles evaluering? Ha dette sammen med samling i regionen. 

• Sosial samling i hvert område. 

• Ved store arrangement i regionen: hospitere, kort møte. Ved ekstra kommissærer - kostnad fra region? 

Terminliste: 

• Kommissærene bør komme med innspill til oppsettet slik at det ikke er for mange ritt oppå hverandre.       

F. eks. region Innlandet som avviser ritt. 

• Morgan Grindalen skal få invitasjon fra regionen til terminlistemøtet. 

• Ta med standardtekst når et ritt er godkjent. 

• Oppsett: sende ut ritt på forhånd slik at folk kan melde seg på og så settes året på dette møtet. 

• Rutine for ritt som ikke er på terminlistemøtet, for eksempel Terrengcupen. 

Regelverk: 

• Etterlyser logg hvilke regler og hva som er endret. Dette kommer ikke frem nok i dag. Hvordan ta dette 

opp internt i regionen? Hva er fokus og føringer lokalt og nasjonalt for sesongen? 

• Ved oppdatering av regler, kommer dette i regelboka eller ikke? 

Bane: 

• Martin Feldmann, i GU- bane. Ansvarlig for å stable en kommissærutdanning i Norge på bena. Hatt dialog 

med TU- bane. 

• Ønsker å utdanne kommissærer i regionen sammen med andre regioner. Få til en kostnadsdeling som er 

fornuftig. 

• Utdanne norske kommissærer på bane (klasserom). Dansk instruktør Lykkegård over en helg. Teorikurs. 

Åpent for alle regioner. 

• Etter kurset er det viktig å få praktisert utdannelsen frem til åpning på Sola, for eksempel med å reise til 

Danmark ila sesongen. 

• Hvis kurset er godkjent kan man få voksenopplæringsmidler (VO). Dette må sjekkes. 

• Geir Henning Larsen, har vært på møte med Sola Arena for å få på plass kommissærer. 

• Det vil være tre kategorier ritt: 

o Tirsdagsritt: vanlige fellesstart regler 

o Nasjonale baneritt: 

o Mesterskap og UCI baneritt 

• Det er mye utstyr som skal læres opp i. Hvordan dette skal henge sammen vil flere se på. En stor stab er det 

behov for. 
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• Mål: nok lokale kommissærer i regionen for å betjene banen. Alle regioner har kommissærer med 

baneerfaring. Bygge kompetanse i en arrangementsstab. 

• Få til et godt samarbeid med TU. 

• Er det mulig å få være observatører under et arrangement. 

Bekledning: 

• Samme som i 2018. 

• Hva er reglene for klær på de forskjellige løpene? 

Utstyrsbehov: 

• Godkjent vekt x2 

• Stativ til å henge vekt på 

• Sjekk at vi har to målejigger (Morten B. har en). 

• Utstyr for gearkontroll. 

• Klær til MC kommissær 

• Vest til MC kommissær 

• Hjelm 

Utdanning av nye kommissærer: 

• Nordre del av fylket: pt kun Lars Øyvind Alvestad, Oliv er i Klypetussen (region Vest). 

• Regionalt kurs tidlig 2019 

• Nasjonalt kurs tidlig 2019 

• Regionen må sende e-post til NCf slik at det går ut melding til alle klubbene. 

Informasjon for klubber mhp antall kommissærer: 

• Antall mindre enn to. 

• Beskrivelse på hvordan vi tenker på oppsett av kommissærer mhp løpsdisipliner. 

Annet: 

• Skryt til de unge som har stilt opp på så mange ritt. 

• Alle må melde inn gjennomførte oppdrag slik at vi får inn dette i årsmelding. 

• Sak NM- masters 2018. MB fikk ikke komme etter oppsatt pga økonomi. Ble ikke informert fra NCF om 

dette, men fra rittleder. Konferer TU.. 

 


