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Sak 29/20 Klage på resultat i KM Terreng 2020 

Bakgrunn 

Styret har fått inn følgende klage på KM Terreng fra May Britt Skeime Nilsen, sitat fra mail til 

post@bck.no: 

------------------------------------------- 

Hei på dere 

Jeg er kjent med at Anette sykla feil og jeg  har vært inne på Stravaen til Annette har å få 

dette bekreftet.   

Ser at ho sykla mye feil i går, blant annet ikke alt i den teknisk krevende delen ved 

målområdet. Sykla videre feil ved Gården til Halfdan og mulig andre plasser. Jeg mener at 

hun bør diskvalifiseres, ikke bare settes ned til 2. plass og få med seg poeng tilsvarende 

denne plassering.  

Får også bedre tid  enn meg, uten å kjøre samme løype.  

Jeg syns bare rett skal være rett, om det er meg eller noen andre som evt kan oppleve det 

samme.  

Ting kan skje ,men hver enkelt må ta ansvar for å sykle riktig.  

Jeg mene at ho skal diskvalifiseres å ikke ta med seg poeng videre. 

Mvh 
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May Britt 

------------------------------------------- 

Sitat slutt 

 

Saken er følgende: 

Anette tok kontakt med leder etter rittet og fortalte at hun har kjørt feil. Leder har sjekket 

Strava og ser at hun har gjort følgende: 

1. Kjørt feil på første runde: Hun har tatt veien til venstre og ned til saga og ut på jordet. 

Snudd og kjørt tilbake til krysset og inn i løypa igjen. 

2. Kjørt feil på første runde: Hun har tatt veien rett frem på toppen av siste bakken før 

nedkjøring til bakken før Moelva. Snudd og kjørt inn i løypa igjen. 

3. Kjørt feil på første runde: Hun har kjørt i Halfdans løype helt bort til Mari's myr og 

derfra ut på jernbanetraseen. Her mangler det det tekniske stykket tilbake til der de 

kjørte inn i Halfdans løype. 

Ronald Sund og leder (selvoppnevnt jury) hadde et kjapt møte der vi plasserte Anette på 2. 

plass, med poeng i Allround-klassen for dette (78p). Videre en notis på resultatlista om at 

tiden til Anette ikke kan sammenliknes med May Britt sin tid, og at hun er deplassert. 

Leder har også snakket med Anette og hun godtar at hun kan miste poengene i Allround-

konkurransen. 

Vedtak 

Styret vedtar: 

1. Vi styrker Anettes tid i resultatlista og gir henne DNF. 

2. Hun beholder 2. plassen, men får 5 poeng i Allround-konkurransen. Hun burde ha 

kjent løypa, og har innrømmet feilen og ikke forsøkt og jukse bevisst. Etter styrets 

mening er dette i prinsippet det samme som en DNF. DNF gir 5 poeng, da vi vil at 

flest mulig stiller til start. 2. plassen beholder hun fordi hun har stilt opp i 

konkurransen og det ikke er flere deltakere blant kvinnene. 

Steinar Sandberg er inhabil og har ikke deltatt i vedtaket. 
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