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Protokoll Styremøte 3/2021 i NCF Regions Sør
Onsdag 13.10. 2021
Sted: Teams-møte
Leder
Terje Johnsen, Arendal CC
Nestleder
Anita Lunder, Stavanger SK
Styremedlem Marianne HJ Loland, Kristiansand CK – ikke til stede
Styremedlem Øyvind Berg, Sandnes BMX
Styremedlem Isabel Rege Kvåle, Sandnes SK
Varamedlem Jannike Byberg, Sandnes SK – ikke til stede
Varamedlem Lars Øyvind Alvestad, Bokn SK
------------------------------------------------------------------------------------------------

14/2021

Velkommen

Invitasjon til møtet ble sendt på epost. Saksliste er sendt i forkant av møtet.
Vedtak:
Invitasjon og saksliste godkjennes.

15/2021

Runde rundt bordet – oppfølging fra forrige møte

Granskningsutvalget har hatt møte 21/9, 28/9, 5/10 og 12/10. Møtene er nå hver uke. I tillegg har
leder deltatt i info-delen av forbundsstyremøte som ble avholdt på teams 7/10.
Isabel orienterte om Morgendagenshelte-samlingen på Sola Arena 24.-26.september. Terje var også
med som leder.
Åpning av Sola Arena 30.september kl 17.30. Isabel og Øyvind representerte regionen.
Vedtak:
Styret tar orientering til etterretning.
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16/2021

Økonomi

En klubb har fortsatt ikke betalt regionskontingent for 2020. Det er Hovden Sportsklubb, men de har
betalt for 2021. Leder og nestleder er og har vært i løpende kontakt med klubben. Purring av
regionskontingenter har tatt unødig mye tid og ressurser.
Vedrørende høy datatrafikk-regning fra Telenor så har Telenor kreditert med kr 1.700. Samtidig er
det vanskelig å avgjøre hvilket av tidtakersystemene som er årsaken siden det har vært
‘oppdaterings-aktiviteter’ ved begge systemene som kan være årsaken. Viktig at oppdateringer skjer
via WIFI.
Regionen har mottatt særkretstilskudd fra Agder Idrettskrets på i overkant av kr 17.000. Totalt er
budsjettet på kr 35.000, men som også inkluderer tilskudd fra Rogaland Idrettskrets.
Morgendagens helte-samlingen ser per i dag ut til å få et lite underskudd. NCF vil bli forespurt om å
dekke underskuddet eventuelt fordeles mellom regionene ut fra antall deltakere på samlingen.
Søknad:
Styret har mottatt søknad fra Sola CK for å arrangere NM på bane for UM/JR/Elite/Master, som skal
arrangeres gjennom 3 ulike arrangement. Søknadsbeløpet er 30.000 totalt. Regionen har ikke hatt for
sedvane å støtte arrangement på NC/NM-nivå da dette er forbundets ansvar og som da må legge
rammene for arrangement på dette nivået til rette for arrangørene.
Uansett må alle søknader som skal behandles inneholde et budsjett og/eller i ettertid levere et
revidert regnskap.
Vedtak:
Styret tar den generelle orienteringen om økonomi til etterretning.
Styret gir tilbakemelding til Sola CK om at de kan søke på nytt etter at arrangementene er avholdt og
et revidert regnskap må legges ved søknaden.

17/2021

Sportslig

Morgendagens helte-samlingen ble gjennomført for ryttere født 2003, 2004 og 2005 og som har
deltatt i UM/NC/NM siste sesong. Det var deltakere fra både region Øst og TeVeBu i tillegg. Alle ble
konkurranse-akkreditert. Det var god treningsveiledning av May Britt Våland og et anti-doping
foredrag av Antidoping Norge.
Litt over 25 deltakere var påmeldt og samlingen ble ledet av 4 ledere. Alle var veldig fornøyd med
opplegget. Amalie Luthro var gjest lørdag kveld og ‘underholdt’. Alle deltakerne fikk akkreditert seg
for banesykling på nivå A1 og A2.

Regionscup’er
Før pandemien var det forsøk på å arrangere regionscup i ulike grener som landevei, terreng, CX og
BMX. En forutsetning for at det kan kalles en regionscup er at det er et relativt likt antall ritt i Agder
og Rogaland og at det arrangeres på dager slik at det er mulig å reise for å delta. Det har vært litt
utfordrende å få til denne likedelingen og gode oppdaterte resultatlister og status etter hver cup.
Cup’en gjelder for aldersklassene 13-14 år og 15-16 år, men arrangementene er stort sett åpne for
alle klasser.
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Terminliste-arbeid 2022
Arbeidet med terminlisten for 2022 har startet og en del rittarrangører har tatt kontakt for å få
godkjent rittene slik at de vises i terminlisten før terminlistemøtene er avholdt. Terminlistemøtene
avholdes i første del av desember. Vanligvis godkjennes ikke ritt i terminlisten før møtet er avholdt.
Det kan være grunn til å se på denne praksisen på nytt om f.eks ‘klassikere’ eller andre forhold gjør at
de kan godkjennes tidligere slik at det blir visende i terminlisten før terminlistemøtet og arrangør kan
promotere rittene tidligere. Hvis dette skal la seg gjennomføre er det viktig med konkrete og enkle
kriterier. Tydelige kriterier kan være at rittet har blitt avholdt på samme tidspunkt (helg) i en årrekke
(klassiker), er ekstremt store (Nordsjørittet, ColorLine Tour f.eks) eller andre spesielle forhold som
kan legges til grunn.
Norgescup-ranking
Vi er nå i sesongen for gjennomføring av sykkelkross ritt. Det skal arrangeres flere ritt i regionen,
blant annet med Norgescup-status og Norgesmesterskapet. Regionen registreres at NC-ranking ikke
er oppdatert. Regionen mener den bør oppdateres fortløpende etter hvert arrangement da det kan
trigge til ytterligere deltakelse.
BMX
Generelt vanskelig med trenersituasjonen for klubbene innenfor BMX. Klubbene arbeider med en
plan for å samarbeide om dette.

Vedtak:
Styret tar orientering om trenersituasjonen i BMX og Morgendagens helte-samlingen til etterretning.
Styret ønsker fortsatt at det arrangeres ‘NCF Region Sør-cup’er. For bruk av begrepet må
ressurspersoner legge fram en plan for ritt og hvordan dette formidles og resultatlister distribueres.
For terminliste-arbeidet vedtar styret følgende:
• Rittet har blitt arrangert i minst 10 år på samme helg (med unntak av korona-perioden)
• Rittet har over 500 deltakere
• Minst ett av ovennevnte krav må oppfylles
• Det kan søkes om unntak og søknader må komme i hende innen 1.oktober.
Styrer retter en henvendelse til administrasjonen og styret i NCF og ber om at NC-ranking oppdateres
fortløpende etter hvert ritt.
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18/2021

Eventuelt

Neste styremøte – fysisk møte er ønskelig.
Juss-kurset – tidspunkt for gjennomføring bør avklares
Idrettsgalla Sør (Agder IK) 6.november i Sør Amfi (Arendal)

Vedtak:
Vi forsøker å få til et styremøte under NM Master i Sola Arena i løpet av helgen 28.-29. november
2021.
Juss-kurs tilbudet planlegges gjennomført i løpet av januar 2022.
Regionen bør være representert på Idrettsgalla Sør (Agder IK) den 6.november, men avhengig av at
noen kan representere

Arendal, 13.10.2021

_____________
Terje Johnsen
Styreleder

________________
Anita Lunder
Nestleder

________________
Øyvind Berg
Styremedlem

_______________
Isabel Rege Kvåle
Styremedlem

________________
Jannike Byberg
Varamedlem - lest

________________
Lars Øyvind Alvestad
Varamedlem

_________________
Marianne Loland
Styremedlem - lest
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