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Årshjul 2018
Januar
20. januar
31. januar
10. februar
10. – 11. mars
31. mars
1. april - kontinuerlig
30. april
Ca. 15. august
September - november
1. oktober
Ca. oktober - november
1. november
17.- 18. november
23. november - 4. desember

Åpning av lisenssystemet
Ekstraordinært Forbundsting
Frist for å søke om NorgesCup og NM i sykkelkross
Frist for å søke om Aktivitetsmidler fra NCF (rekruttering- integrering og
jenteprosjekter)
NCFs Forbundsting
Avholde årsmøte i klubben før 31.mars
Oppdatering av klubbinfo i Sportsadmin.
Sende inn draktskisse (trøye, bukse, tempodrakt) for din klubb
Samordnet rapportering
Frist for å søke om momskompensasjon
Registrering av ritt i terminlisten (se detaljerte datoer i terminlisteoversikten under «Sykkelritt»)
Frist for klubbene og melde fra til NCF om kursbehov i 2019.
Søknad om utstyrsmidler
Søknadsfrist for å søke Rankingritt, NorgesCup og NM
Den Store Trenerhelgen
Terminlistemøte i regionene

Sykkelpolitisk dokument (SPD)
Sykkelsportens felles plandokument finner dere på www.sykling.no, velg «Publikasjoner» eller klikk her: SPD

Lover og regler
NIFs Lovnorm for idrettslag: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/ .
NCFs lover og regler: http://www.sykling.no/article/lover-og-regler

Organisasjonshåndbok
Håndbok for NCF finner du HER

Klubbveiledning
Her finner dere bl.a. maler og informasjon om styremøter, årsmøter, retningslinjer mm: Klubbhåndboka

Klubbøkonomi
Info om klubbøkonomi: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/
Kontingenter og avgifter i NCF:
• Innmeldingsavgift (engangs kostnad).
• Lag- og regionskontigent (årlig).
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Samordnet rapportering
Som idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund og Norges Cykleforbund vil dere årlig motta informasjon om
samordnet rapportering. Her vil det finnes informasjon om gjeldende tidsfrister og rutiner for gjennomføring.
Selve registreringen foregår fortløpende hele april måned.
All informasjonen sendes dere klubbadresse, for fleridrettslag er det derfor viktig at tilsendt informasjon
videreformidles undergruppenes ledere så aktivitetstallene (den unike aktivitet pr. undergruppe) blir innrapportert
parallelt.
Innrapporterte tall vil ligge til grunn for deres klubbs muligheter til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon
gjennom gjeldende løsninger.
Om det eksisterer uklarheter rundt idrettens struktur og rapporteringslinjer vises det til forklaring i fremstillingen under,
ta kontakt med NIF IT på klubbsupport@idrettsforbundet.no om noe skulle være uklart:

Medlemsregistrering
Norges Cykleforbund står ikke låst opp mot fast leverandør av våre klubbers/gruppers medlemshåndtering, men vi ser
en klar fordel av at flest mulig følger NIFs anbefaleringer og benytter KlubbAdmin og deres tilgjengelige systemer til
formålet, samtidig er vi og dere som idrettslag forpliktet til å følge NIFs retningslinjer.
Informasjon finner dere her: KlubbAdmin
Mer informasjon om NIFs rapporteringsplikter finner dere HER.

Midler
• LAM midler
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger.
•

Momskompensasjon

•

Aktivitetsmidler

I 2018 kan klubber søke NCF om midler til tiltak som fører til økt rekruttering, integrering av funksjonshemmede eller
innvandrere i klubben, bidrar til at ungdom fortsetter lenger i idrettslagene og øker andelen jenter i norsk sykkelsport.
Midlene kan brukes for tiltak rettet mot aldersgruppen 6-19 år. For jenteprosjekter kan midlene brukes fra 6-30 år.
Prosjekter rettet mot funksjonshemmede gjelder alle aldre.

2

Registrering av ritt
Info om søknad på alle typer ritt: http://ncf.mittbeste.no/rittsoknad/
Info om rittregistering i terminlisten: http://ncf.mittbeste.no/rittsoknad/rittregistrering-i-terminlisten/
For mer informasjon om å arrangere ritt, se Arrangørmanualen.

Terminliste
Hva

Når

Ansvar klubb

Ansvar NCF

Rittregistering turritt kommende år åpner

Medio sept.

Registrerer eventuelle ritt i
terminlisten
Regionen godkjenner rittene

Søknadsfrist NorgesCup og Rankingritt kommende år

01.nov

Sende eventuell søknad i
eget søknadsskjema

Behandler søknader

Søknadsfrist NM 1,5 år frem i tid

01.nov

Sende eventuell søknad i
eget søknadsskjema

Behandler søknader

Frist for å melde inn regionale ritt til regionene

19. nov

Info fra regionen i
forhold til dette

Regionen setter opp forslag
til oppsett før
terminlistemøtet

Tidsrom for terminlistemøter i regionene

23. nov-4. des.

Møte opp

Regionene innkaller og
holder møtet

Alle rittsøknader følges opp etter vedtak på
terminlistemøtene

5. des-7. sept.

Registrere eventuelle nye
ritt i terminlisten

Regionen godkjenner rittene

Kurs
Kursplanen settes opp i oktober – desember året før. Kurs settes opp etter behov og budsjett.
Info om våre kurser finner dere på sykling.no under utdanning, eller klikk her for KURSKALENDERN.

Fordeler som medlem av NCF:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kostnadsfritt klubbutviklingstilbud.
Kurs for klubbens medlemmer (trenerkurs, massasjekurs, arrangørkurs, kommisærkurs mm.) Info om kurs.
Bruk av EQ timing for registrering og gjennomføring av ritt i NCFs terminliste.
Medfølgende arrangørforsikring når rittet er registrert i terminlisten.
Rabatter SAS, CHOICE
NCF og Hadeland Glassverk har inngått avtale om premier. Ta kontakt med NCF for mer info.
Gratis tilgang på øvelsesbanken Sykkeløkta.
Kjøpsrett til helårslisens/helårsforsikring for klubbens medlemmer.
Forsikring av alle klubbens medlemmer under 13 år.
Mulighet til å søke om NCF Aktivitetsmidler.
Mulighet til å søke om utstyrsmidler.
Oppfølging ved direkte henvendelse til NCF.
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