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2 b.

GODKJENNING AV SAKSLISTE

Forslag til vedtak:
Den foreslåtte sakslisten godkjennes.

2 c.

GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN
Forbundsstyret foreslår følgende forretningsorden for Forbundstinget:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av
tingets forhandlinger.
Tingets forhandlinger tas opp på lydbånd.
Tingrepresentantene kvitterer på representantlisten ved ankomst ting salen
begge dager.
Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre - 3 - ganger i samme sak.
Med unntak for innledningsforedrag, settes taletiden til fem - 5 - minutter
første gang, og tre - 3 - minutter for andre og tredje gang.
Dirigentene har rett til å gjøre forslag om kortere taletid, dersom dette er
nødvendig for tingets fremdrift.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett - 1 - minutts
taletid.
Dirigentene har rett til å gjøre forslag om strek med de inntegnede talere, og
forslag kan ikke framsettes eller trekkes etter at strek er satt.
Når en representant ber om ordet, viser han/hun samtidig sitt nummer, så
dette synes for dirigentene.
Alle forslag som fremmes, skal fremmes skriftlig.
Forslag til vedtak:
Den foreslåtte forretningsorden godkjennes.

2 d.

VALG AV DIRIGENTER
Forbundsstyret foreslår følgende personer som dirigenter av Forbundstinget 2018:
Ivar Ekanger
Gunnar Elvsveen
Forslag til vedtak:
Ivar Ekanger og Gunnar Elvsveen velges som dirigenter av Forbundstinget
2018.
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2 e.

VALG AV REFERENTER
Forbundsstyret foreslår følgende personer som referenter av Forbundstinget 2018:
Beate Stenberg
Thomas Dahlsrud
Forslag til vedtak:
Beate Stenberg og Thomas Dahlsrud velges som referenter av Forbundstinget
2018.

2 f.

VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å SIGNERE TINGPROTOKOLLEN
Forbundsstyret foreslår følgende personer til å signere protokollen fra Forbundstinget
2018:
Bjørn Arild Øhre – Region TeVeBu
Lisbeth Berntsen Huse – Region Innlandet
Forslag til vedtak:
Bjørn Arild Øhre og Lisbeth Berntsen Huse velges til å signere protokollen fra
Forbundstinget 2018.

2 g.

VALG AV TELLEKORPS
Forbundsstyret foreslår følgende personer til å fungere som tellekorps under
Forbundstinget 2018:
Arne Blakkisrud - Kontrollkomiteen
Anne-Lise Katle - Kontrollkomiteen
Kjell Ivar Larsen – Teknisk Utvalg
Forslag til vedtak:
Arne Blakkisrud, Anne-Lise Katle, Kjell Ivar Larsen velges som tellekorps under
Forbundstinget 2018.
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3.

BERETNINGER 2016-2017

a.
b.

Forbundsstyrets beretning
Utvalgenes beretninger

Se vedlegg

Forslag til vedtak:
NCFs beretning med vedlegg og statistikk for 2016-2017 godkjennes.

4.

REGNSKAP 2016

a.
b.

Revisors beretning
Kontrollkomiteens rapport

Se vedlegg

Forslag til vedtak:
NCFs regnskap for 2016 godkjennes.

5.

REGNSKAP 2017

a.
b.

Revisors beretning
Kontrollkomiteens rapport

Se vedlegg

Forslag til vedtak:
NCFs regnskap for 2017 godkjennes.
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6.

Fullmakt til Forbundsstyret om låneopptak
Norges Cykleforbund (NCF) har i perioder hatt en stram likviditet de siste årene.
Dette har primært vært gjeldende i siste kvartal og første kvartal påfølgende år til
rammetilskuddet fra Norges Idrettsforbund har kommet inn på konto i begynnelsen
på februar.
NCF har eksempelvis betalt snaue 3,0 MNOK i 2017 som omhandler tjenester utført i
2016 og delvis 2015. Tilsvarende vil også være tilfelle i 2018 basert på at NCF må
betale gamle fakturaer som skulle vært gjort opp tidligere år. Totalt vil det for 2018
dreie seg om ca. 3,0 MNOK.
Basert på dette og forutsetninger som er lagt til grunn i likvidtetsprognosen utover i
året, vil det oppstå et behov for tilførsel av penger.
Det er derfor et forslag om at styret får en fullmakt til å kunne foreta et låneopptak.
Fullmakten bør være begrenset til gjeldende tingperiode og ha en øvre ramme på
3,0 MNOK.
Det er ikke tatt høyde for forpliktelsen NCF har overfor UCI etter sykkel-VM i Bergen.
Notatet omhandler kun driften av NCF.
Forslag til vedtak:
Forbundstinget fir styret fullmakt til å foreta låneopptak på inntil 3,0 MNNOK.
Fullmakten gjelder kun for inneværende tingperiode og må tas opp til fornyet
behandling dersom den skal gjelde videre.
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7.

SYKLEPOLITISK DOKUMENT 2016-2020

A.

Presentasjon av 3 velodromprosjekter:
Levanger
Norsk Kompetansesenter for sykling (Asker)
Sola Arena

B.

Syklepolitisk dokument 2016-2020
Forbundsstyret fremla for Forbundstinget 2016 et forslag til Syklepolitisk Dokument
(SPD) med utgangspunkt i de tidligere vedtatte målsettingsdokumenter, og det
arbeid NCFs sentrale tillitsvalgte har gjort i perioden 1994-2015.
På Forbundstinget i 2016 presenterte Forbundsstyrets et forslag til revidert SPD for
perioden 2016 – 2020.
NCF er nå halvveis inn i 4-års perioden for den SPD som ble gjennomgått på
Forbundstinget.
Syklepolitisk Dokument vil være Norges Cykleforbunds strategiske verktøy og
handlingsplan for perioden fram til 2020.
Forbundsstyret håper at Forbundstinget 2018 vil aktivt bidra til utvikling av det nye
dokumentet, med gode og utviklende forslag.
Forslag til vedtak:
Forbundsstyrets forslag til Syklepolitisk dokument 2016- 2020 vedtas.
Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å behandle og evt. innarbeide
forslag og kommentarer som fremkommer under tingforhandlingene.
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8.

INNKOMNE FORSLAG:

A.

Forbundsstyret - Lovutvalget
Orientering og forslag om lovendring fra Lovutvalget til Forbundstinget
Denne saken innbefatter lovsak etter initiativ både fra NIF og fra NCF sitt lovutvalg.
Foranledningen til NIF sine bemerkninger er NIF sin gjennomgang av loven i
forbindelse med godkjennelsesprosessen etter forrige lovendring. Det innbefatter
også tidligere vedtatte lovendringer. De bemerkninger som ikke krever nye
lovvedtak er allerede foretatt. Det fremmes som en orienteringssak. De forslag fra
NIF som krever egne lovvedtak fremmes som en ordinær lovsak
Forslaget fra NCF sitt lovutvalg gjelder utvidelse av utvalget og endring /
konkretisering av mandatet til lovutvalget. Det fremmes som en vanlig lovsak.
Til orientering initiativ fra NIF:
Det er ryddet i lovteksten, slik at det som ikke skal være en del av lovteksten er tatt
bort. Det gjelder f.eks. den tidligere medtatte innledningen / orienteringen som
følger Lovnormen, men som ikke skal være en del av loven. Det gjelder også
fotnoter som var tatt inn i lovteksten.
I tillegg var det noen punkter som var i strid med NIF sin lov. Det er tatt ut av loven
uten lovbehandling, jf. § 26.
Følgende er tatt ut av loven pga. at det har vært i strid med NIF sin lov:
•

§ 17, forbundstingets oppgaver, pkt. 14, og det som står i kursiv er slettet:
b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem1. Antall styremedlemmer og
varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan
velges til spesifikke oppgaver

•

§ 18 femte ledd er slettet som i strid med loven. Der stod følgende:
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9

•

§ 19 første ledd bokstav e)
Skriftlig krav fra 1/3 av NCFs tilsluttede lag

Forslag til lovendringer fra NIF:
Lovutvalget har behandlet forslaget fra NIF om lovendringer. Ut fra dette fremsettes
det følgende forslag til endringer:
Lovsak 1:
§ 4 tredje og fjerde ledd har følgende ordlyd:
(3)

Lagsdrakter skal godkjennes og registreres av Forbundsstyret, eller den
Forbundsstyret gir fullmakt.
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(4)

Lagene skal ha kontroll med reklameavtaler overfor den enkelte rytter. Det er
kun organisasjonsledd som kan inngå reklameavtaler.

NIF har følgende kommentar til tredje ledd:
«Er dette idrettslag eller et sykkellag? Bør presiseres ved neste ting.»
NIF har følgende kommentar til fjerde ledd:
«Denne bør omformuleres til neste ting. Bestemmelsen fremstår som uklar mtp.
hvem som faktisk har kontroll over reklameavtalene.»
Lovutvalget har behandlet disse bemerkningene, og foreslår i stedet den endring
som er markert med understrek:
(3)
Klubb-/Lagsdrakter skal godkjennes og registreres av Forbundsstyret, eller
den Forbundsstyret gir fullmakt.
(4)
Klubbene/Idrettslagene skal ha kontroll med reklameavtaler overfor den
enkelte rytter. Det er kun organisasjonsledd som kan inngå reklameavtaler.
Lovsak 2:
§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. har følgende ordlyd
i tredje og fjerde ledd:
(3)

(4)

Forslagsrett:
a)

Styret i NCF har forslagsrett til og på Forbundstinget.

b)

Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til
Forbundstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på
Forbundstinget.

c)

Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til
Forbundstinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på
Forbundstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

Talerett:2
a)

Revisor har talerett på Forbundstinget i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.

b)

Representant fra NIF har talerett på Forbundstinget.

§ 15, representasjon på forbundstinget, fjerde ledd har følgende ordlyd:
«Videre møter uten stemmerett3 men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger
innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a) Medlemmer av GU, tingvalgte utvalg og komitéer.
b) Medlemmer av utvalg oppnevnt av Forbundsstyret.
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c) Kontrollkomiteens medlemmer
d) Valgkomiteens medlemmer
e) Revisor
f) Lovutvalgets medlemmer»
NIF har følgende kommentar til § 15 fjerde ledd:
«Hvis dere ser hvem som har forslagsrett til tinget (§ 7) så er dette en mindre
gruppe enn de som er nevnt her. Det betyr at noen har forslagsrett på tinget, men
ikke i forkant. Er dette bevisst?»
Lovnormen for særforbund § 15 fjerde ledd har innledningsvis følgende ordlyd:
«Videre møter uten stemmerett……»
Årsaken til at § 15 fjerde ledd åpenbart ikke er harmonisert med § 7 er at NCF, i
tillegg til Lovnormens tekst, har tatt inn etter setningen «Videre møter uten
stemmerett»
«men med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets komiteens
arbeidsområde».
Det foreslås derfor at det vedtatte tillegg til Lovnormen, «men med tale og
forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets komiteens arbeidsområde», tas
ut. Forslagsretten og tale retten fremgår uansett av § 7. Det kan oppstå spørsmål
om det forslagsrett også skal innebære en talerett. For å tydeliggjøre dette kan det
tas inn talerett i § 7 tredje ledd, slik at ordlyden der blir «Forslagsrett og talerett til
og på Forbundstinget». Det er i tillegg tatt bort en del overflødig tekst.
Etter dette foreslås det at § 7 tredje ledd har følgende ordlyd:
(3)

Forslagsrett og talerett på Forbundstinget:
a)

Styret i NCF.

b)

Et representasjonsberettiget organisasjonsledd og dets
representant(er).

c)

Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4) og dets representant(er)
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

§ 15 fjerde ledd foreslås å ha følgende ordlyd:
«Videre møter uten stemmerett:
a) Medlemmer av GU, tingvalgte utvalg og komitéer.
b) Medlemmer av utvalg oppnevnt av Forbundsstyret.
c) Kontrollkomiteens medlemmer
d) Valgkomiteens medlemmer
e) Revisor
f) Lovutvalgets medlemmer»
Lovsak 3:
§ 17 Forbundstingets oppgaver nr. 14 – foreta følgende valg bokstav f har følgende
ordlyd:
a) Lovutvalg med 2 medlemmer + varamedlemmer
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NIF har følgende kommentar til bestemmelsen:
«Må fremgå hvor mange og om det skal velges leder, eller skal de konstituere seg
selv? Vi anbefaler at det velges en leder. Dette må endres til neste ting.»
Lovutvalget har vurdert dette, og foreslår å endre lovteksten. Lovforslaget
fremstilles som eget forslag.
Lovsak 4:
§ 17 første ledd nr. 14 har følgende annet ledd:
2.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret bør4
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg
avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.
NIF har følgende kommentar:
Dere må ta stilling til om det skal eller ikke skal foretas samlet eller enkeltvis valg.
Dette gjøres på neste ting.
Lovutvalget er enig i dette, og foreslår å ta ut «bør».
Det foreslås derfor følgende lovtekst:
2.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg
avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.
Lovsak 5:
Lovens § 20 femte ledd har følgende ordlyd:
(5)
Det skal føres protokoll over Forbundsstyrets og AUs forhandlinger og
vedtak. AUs protokoller skal behandles og godkjennes av Forbundsstyret.
NIF har følgende merknad:
Styret kan ikke godkjenne AUs protokoller så lenge de har delegert myndigheten.
Bedre om de tar protokollene til etterretning. Dette bør endres til neste ting.
Lovutvalget er enig i dette. Imidlertid mener Lovutvalget at det er tilstrekkelig å
lovregulere at protokollene skal forelegges til Forbundsstyret. Så får heller
Forbundsstyret i sin behandling ta dem til etterretning. Det foreslås følgelig slik ny
lovtekst:
(5)
Det skal føres protokoll over Forbundsstyrets og AUs forhandlinger og
vedtak. AUs protokoller skal forelegges Forbundsstyret.
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NCFs Lovutvalg understreker at de ovenstående forslag til endringer gjelder
NCFs Lov slik den er frem til Forbundstinget 2018.
Under Forbundstinget 2018 vil det være flere forslag til endringer i NCFs
Lov, som kan få innvirkning på §§§ som behandles i dette forslag. Disse
forslagene skal behandles og vedtas, alternativt forkastes.
Vedtak som omfatter endringer i NCFs Lov må senere godkjennes av NIF.
Forslag til vedtak:
Forbundstinget vedtar endringer av NCFs Lov i samsvar med Særforbundsloven,
kommentarer fra NIF og de nødvendige justeringer som er foreslått.
Forbundsstyret får fullmakt til å foreta de nødvendige redigeringer etter at NCFs
Lov har vært til godkjenning hos NIF.

B.

Region Sør:
Forslag til endring – LOV § 13, pkt. 7.
NCFs Lov §13, pkt. 7
Nåværende tekst:
Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til særforbundets størrelse eller virksomhet, skal vedtas av
særforbundstinget.
Forslag ny tekst:
Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter (f.eks opprettelse av
AS, godkjenning av vedtekter) eller betydelig omfang i forhold til særforbundets
størrelse eller virksomhet, skal vedtas av særforbundstinget. Heleide selskaper av
særforbundet skal følge idrettens lover og regler og dette skal være inkludert i
vedtektene. Selskapet(ene) reviderte regnskap skal følge økonomirapport for
særforbundet ved særforbundsting eller fellesmøter.
Begrunnelse:
Lovutvalget uttaler:
Forbundsstyret uttaler:
I den nåværende tekst i NCFs Lov § 13, pkt. 7 står det allerede at styret må ha
Forbundstingets fullmakt til låneopptak. Dette bør være godt nok.
Det kan være en utfordring om vedtektene i et heleid selskap skal følge idrettens
lover og regler, dersom det er motstridende tekst i andre lovverk for selskaper.
Forslag til vedtak:
Forslag fra Region Sør til ny tekst i NCFs Lov, §13, pkt. 7 vedtas ikke. Nåværende
tekst bør være dekkende.
15

C.

Region Sør:
Forslag til tillegg – Lov §13, nytt pkt. 8.
NCFs Lov §13, nytt pkt. 8 – Regnskap, revisjon, budsjett mv.
Forslag tillegg:
(8) Beslutning om erverv av aksjer i aksjeselskap må vedtas av forbundstinget.
Forøvrig gjelder NCFs lov § 21 og § 23 så langt det passer.
Begrunnelse:
I enkelte situasjoner vil det være helt riktig å opprette AS eller eventuelt erverve
aksjer i et aksjeselskap. Det bør likevel ikke gjøres uten et vedtak i forbundstinget
og i samsvar med NCFs strategi (Sykkelpolitiske dokument) som et grunnlag. Dette
for å sikre at hele medlemsorganisasjonen får kjennskap og innsyn til dette som kan
ha en stor betydning for sykkelsporten i Norge.
Lovutvalgets merknader:
Utvalget skal få bemerke at en har vært i forutgående dialog med Region Sør
vedrørende utforming av forslagets ordlyd. Forslaget er i samsvar med utvalgets råd.
Utvalget har således ingen ytterligere merknader.
Forslag til vedtak:
Til info: Forslag til vedtak ettersendes

D.

Forbundsstyret:
Forslag til endring i NCFs Lov §14 (1 og 6) – Forbundstinget.
Nåværende tekst:
(1) NCFs høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes annethvert år (like
årstall) senest midten av mars 9
Forslag ny tekst:
(1) NCFs høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes hvert år senest midten
av mars 9
Nåværende tekst - strykes:
(6) Fellesmøte osv…
Begrunnelse:
Forbundsstyret ønsker at Forbundstinget skal arrangeres hvert år. I oktober 2016
leverte Bernander-utvalget sin rapport til Idrettsstyret om innsyn, åpenhet og tillitt.
Utvalgets anbefaling var blant annet følgende:
•

NIFs budsjett, årsregnskaper, årsberetning og kontrollutvalgets beretning
behandles og vedtas årlig.
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•

NIF vurderer arbeidsdelingen mellom ledermøter og idrettsting for blant annet å
sikre årlig gjennomgang av budsjett, årsregnskaper og beretninger, og en mer
fleksibel adgang til å foreta endringer i idrettens regelverk.

Forbundsstyret støtter utvalgets anbefaling og ønsker i tillegg å bemerke at det ofte
blir lang tid før man kan endre eller legge til en sak under NCFs Lov, ØPM og
Reglement for utmerkelser, når hyppigheten på Forbundsting er hvert annet år.
Fellesmøtet §14 (6) utgår da fra Loven. Det var tidligere Forbundsting hvert år frem
til 1988. Da ble det bestemt at Forbundstinget skulle gjennomføres hvert annet år,
med et Fellesmøte mellom Forbundstingene. Det ble vedtatt å gjøre unntak for 1993
og 1994 Forbundsstyret mener derimot at valg skal avholdes annet hvert år, som nå.
Lovutvalgets merknader:
Lovutvalget har ingen bemerkninger utover den foreslåtte endring i Lov § 14 første
ledd, og § 14 sjette ledd oppheves.
Forslag til vedtak:
Forbundstinget gjennomføres hvert år fremover, første gang i 2019. Fellesmøtet
utgår. For øvrig gjelder alle øvrige bestemmelser til Forbundstinget. Som tidligere
blir de valg hvert annet år, neste gang i 2020.

E.

Forbundsstyret:
Forslag til endring i NCFs Lov §15 (1, b) – Representasjon på
Forbundstinget.
Nåværende tekst:
(1, b) Representanter fra regionene. Hver region kan stille med to (2) representanter
pr. fylke regionen omfatter.
Forslag ny tekst:
(1, b) Alle syv regioner i NCF kan stille med seks (6) representanter på
Forbundstinget.
Begrunnelse:
På grunn av sammenslåing av fylker over det ganske land, ønsker NCFs styre at vi
kan opprettholde en god representasjon fra NCFs syv regioner.
Lovutvalgets merknad:
Lovutvalget har ingen bemerkninger utover de foreslåtte endringer i § 15 første ledd
pkt. b.
Forslag til vedtak:
Forslaget om endringer i antall representanter som kan møte på Forbundstinget fra
regionene, vedtas.
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F.

Forbundsstyret:
Forslag til endring i NCFs Lov §15 (1, c) – Representasjon på
Forbundstinget.
Nåværende tekst:
(1, c) Representanter fra lagene, etter følgende skala, og basert på medlemstallet
forut for Forbundstinget avholdes:
Inntil 100 medlemmer – 1 representant
Fra 101 medlemmer og derover – 2 representanter
Forslag ny tekst:
(1, c) Representanter fra lagene, etter følgende skala, og basert på aktivitetstallene
forut for Forbundstinget avholdes:
1-100 medlemmer – 1 representant
101-400 medlemmer – 2 representanter
401 medlemmer og over – 3 representanter
Begrunnelse:
NCFs styre ønsker en mer rettferdig fordeling av representanter til Forbundstinget, i
forhold til medlemsmassen i klubbene.
Lovutvalgets merknader:
Lovutvalget mener at uttrykket «medlemmer» bør erstattes med «aktivitetstall», da
dette begrepet er mer presist.
Forbundsstyrets merknad:
Idrettsregistreringen er todelt. Den ene rapporten omhandler medlemstallene
(=betalende medlemmer). F.eks. et stort fleridrettslag med 2.000 betalende
medlemmer rapporterer hele tallet til Idrettskretsen. Det er også disse 2.000 som
fremkommer som medlemstall innen sykling for dette fleridrettslaget, selv om
sykkelgruppen bare har 12 aktive. Disse tallene inngår i Idrettskretsenes rapport til
NIF.
Til særforbundene (her: NCF) rapporteres aktivitetstallene. Aktivitetstallene danner
grunnlag for bl.a. tilskudd til NCF.
Dersom det er mulig å få rapporter fra et fleridrettslag som viser antall medlemmer i
sykkelgruppen, så vil det være riktig å bruke disse medlemstallene som grunnlag for
antall representanter. Dersom dette ikke er mulig, så benyttes aktivitetstallene.
Forslag til vedtak:
De foreslåtte endringer i antall representanter som kan møte på Forbundstinget fra
klubber og lag, vedtas.
Det er de registrerte aktivitetstallene fra siste gjeldende idrettsregistrering som skal
være grunnlaget for antall representanter.
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G.

Sola CK:
Forslag til endring i NCFs Lov §15 (1, c) – Representasjon på
Forbundstinget.
Nåværende tekst:
(1, c) Representanter fra lagene, etter følgende skala, og basert på medlemstallet
forut for Forbundstinget avholdes:
Inntil 100 medlemmer – 1 representant
Fra 101 medlemmer og derover – 2 representanter
Forslag ny tekst:
(1, c) Representanter fra lagene, etter følgende skala, og basert på medlemstallet
forut for Forbundstinget avholdes:
1-100 medlemmer – 1 representant
101-199 medlemmer – 2 representanter
200-299 medlemmer – 3 representanter
300-399 medlemmer – 4 representanter
400 medlemmer og derover – 5 representanter
Begrunnelse:
Antall representanter bør stå i forhold til den enkelte klubbs størrelse og aktivitet.
Lovutvalgets merknader:
Forslag fra Sola CK om endringer i representasjon fra lag på ting § 15 foranlediger
ingen lovtekniske kommentarer. Utvalget vurderer dette som et organisasjonspolitisk
spørsmål. Forslaget må sees i sammenheng med tilsvarende endring fra
forbundsstyret.
Lovutvalget mener at uttrykket «medlemmer» bør erstattes med «aktivitetstall», da
dette begrepet er mer presist.
Forslag til vedtak:
Forslaget vedtas ikke. Jfr. Forbundsstyrets forslag E.

H.

Bodø CK:
Forslag til endring i NCFs Lov §15 (3) – Representasjon på Forbundstinget.
Nåværende tekst:
(3) Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes
av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
Forslag ny tekst:
(3) Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes
av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling skal benyttes.
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Begrunnelse:
Med reiseutgiftsfordeling vil ikke klubbenes økonomi spille inn i vurderingen av
hvorvidt en klubb velger å stille representanter ved NCF’s ting. Således vil ikke sted
for gjennomføring av NCF’s ting ha avgjørende betydning. Dette vil igjen være bra
for «demokratiet» i sykkelsporten. Vi vet også at dette fungerer bra i andre
særforbund.
Lovutvalgets merknader:
Utvalget skal få bemerke at bestemmelse slik den lyder i gjeldende § 15 (3) følger
av lovnormen. Den lyder slik: «Styret fastsetter hvor stor del av representantenes
reiseutgifter som skal dekkes av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
Utvalget vurderer det slik at det ikke vil være noen lovtekniske hindringer i at «kan
benyttes» endres til «skal benyttes».
Utvalget vurderer det slik at det derfor er et organisatorisk spørsmål om det skal
endres.
Når bestemmelsen i § 15 (3) nå er under behandling vil utvalget foreslå at ordet
«særforbundet» endres til «NCF».
Forbundsstyret uttaler:
Forbundsstyret forutsetter at en reiseutgiftsfordeling også skal gjelde for regionene.
Videre at reiseutgiftsfordelingen ikke skal belastes NCFs regnskap.
Forslag til vedtak:
Forslaget fra Bodø CK om reiseutgiftsfordeling vedtas ikke. Forbundsstyret foreslår at
nåværende teksten opprettholdes.
I.

Forbundsstyret:
Forslag til endring i NCFs Lov §17 (14) – Forbundstingets oppgaver – foreta
følgende valg
Nåværende tekst:
(14) Foreta følgende valg
Forslag ny tekst:
(14) Foreta følgende valg. Valgene skal gjennomføres hvert annet år, noen velges
for ett år, noen for to år.
Nåværende tekst - strykes:
(6) Fellesmøte osv…
Begrunnelse:
Forbundsstyret ønsker at Forbundstinget skal arrangeres hvert år. I oktober 2016
leverte Bernander-utvalget sin rapport til Idrettsstyret om innsyn, åpenhet og tillitt.
Utvalgets anbefaling var blant annet følgende:
•

NIFs budsjett, årsregnskaper, årsberetning og kontrollutvalgets beretning
behandles og vedtas årlig.
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•

NIF vurderer arbeidsdelingen mellom ledermøter og idrettsting for blant annet å
sikre årlig gjennomgang av budsjett, årsregnskaper og beretninger, og en mer
fleksibel adgang til å foreta endringer i idrettens regelverk.

Forbundsstyret støtter utvalgets anbefaling og ønsker i tillegg å bemerke at det ofte
blir lang tid før man kan endre eller legge til en sak under NCFs Lov, ØPM og
Reglement for utmerkelser, når hyppigheten på Forbundsting er hvert annet år.
Fellesmøtet §14 (6) utgår da fra Loven. Det var tidligere Forbundsting hvert år frem
til 1988. Da ble det bestemt at Forbundstinget skulle gjennomføres hvert annet år,
med et Fellesmøte mellom Forbundstingene. Det ble vedtatt å gjøre unntak for 1993
og 1994 Forbundsstyret mener derimot at valg skal avholdes annet hvert år, som nå.
Lovutvalgets merknader:
Lovutvalget har ingen merknader utover at det vil medføre at § 14, første ledd
endres til
«NCFs høyeste myndighet er Forbundstinget som avholdes hvert år inne midten av
mars». Lov § 14 sjette ledd – fellesmøter – oppheves.
Forslag til vedtak:
Forbundstinget gjennomføres hvert år fremover, første gang i 2019. Fellesmøte
utgår. For øvrig gjelder alle øvrige bestemmelser til Forbundstinget. Valg
gjennomføres iht til NCFs Lov §14.

J.

Forbundsstyret:
Forslag til utvidelse av antall medlemmer i Forbundsstyret.
NCFs Lov §17 (14, b) – Forbundstingets oppgaver – Foreta følgende valg.
Nåværende tekst:
(14, b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem

12,13

Forslag ny tekst:
(14, b) 6 styremedlemmer og 1 varamedlem. Ett av styremedlemmene skal i
valgåret fylle 25 år eller yngre. Denne blir automatisk leder for NCFs Ungdomsutvalg.
Lovutvalgets merknader:
Utvalget vil innledningsvis få bemerke at en ikke kan se hvor i loven det finnes
bestemmelser om Ungdomsutvalg. Det bør vurderes om det skal reguleres i § 21
faste komiteer. Ut fra e-poster, etter at forslaget ble fremmet, legger utvalget til
grunn at det kommer et styremedlem i tillegg til dagens sammensetning med fem
styremedlemmer.
Forslag til vedtak:
Forbundsstyrets forslag til økning av antall styremedlemmer, hvorav en er
ungdomsrepresentant, under 26 år – fyller 25 år eller yngre i valgåret - vedtas.
Ungdomsutvalget vil være et utvalg oppnevnt av Forbundsstyret.
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K.

Forbundsstyret/Lovutvalget:
Forslag til utvidelse av Lovutvalget.
NCFs Lov §17 (14, f) – Forbundstingets oppgaver – Foreta følgende valg.
Nåværende tekst:
(14, f) Lovutvalg med 2 medlemmer + varamedlemmer
Forslag ny tekst:
(14, b) Lovutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Begrunnelse:
Lovutvalget vil av eget initiativ foreslå at Lovutvalget utvides med ett fast medlem,
slik at sammensetningen blir leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Både arbeidsomfanget og behovet for å kunne få inn en større bredde i
diskusjonsjoner om lovspørsmål har gjort at et utvalg på kun to personer har vært
utilstrekkelig. Lovutvalget har frem til nå løst dette ved at varamedlemmet har vært
en fast deltaker av utvalget. Dette er på mange måter uheldig. I stedet foreslås at
utvalget utvides, slik at utvalget består av leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Forslag til vedtak:
Forbundsstyrets/Lovutvalgets forslag til utvidelse av Lovutvalget vedtas.

L.

Region Sør:
Forslag til utvidelse av antall medlemmer i GU-Bane.
NCFs Lov §17 (14, h) – Forbundstingets oppgaver–Foreta følgende valg

12,13

.

Nåværende tekst:
(14, h) GU Bane – 4 medlemmer
Forslag ny tekst:
(14, h) GU Bane – 6 medlemmer
Begrunnelse:
I løpet av forestående tingperiode vil Norges første innendørs velodrom bli realisert.
To andre velodromer vil være nær forestående realisert også.
For å sikre at vi får realisert tilstrekkelig med aktiviteter som vil bidra til stor sykkel
aktivitet og rekruttering av både syklister, kommissærer og annet nødvendig
personale så bør dagens GU Bane utvides slik at både arbeidskapasitet og kreativitet
i GU Bane kan øke og dermed sikre at vi lykkes med velodromsatsningen i Norge, til
beste for Norsk sykkelsport.
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Lovutvalgets merknader:
Utvidelse av GU Bane medfører endring av lovens § 17, 1. ledd nr. 14 bokstav h,
nåværende tekst «GU Bane – 4 medlemmer» til ny tekst «GU Bane – 6 medlemmer.
Ellers ingen kommentar.
Forslag til vedtak:
Forslag om utvidelse av antall medlemmer i GU-Bane vedtas. Det forutsettes at
utvalget kun avholder et møte per år.

M.

Region Sør:
Forslag om endring i NCFs Lov §21 – Faste komiteer.
NCFs Lov §21 (1, a) - Kontrollkomite.
Nåværende tekst:
(1, a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med NCFs økonomi. Kontrollkomiteen skal
påse at NCFs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og
økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar
med NCFs lov og beslutninger fattet av Forbundstinget.
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at NCF interne økonomiske kontroll er
hensiktsmessig og forsvarlig.
Forslag ny tekst:
(14, b) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med NCFs økonomi og alle selskaper hvor
NCF eier 50% eller mer. Kontrollkomiteen skal påse at NCFs midler er anvendt i
henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte
økonomiske disposisjoner er i samsvar med NCFs lov og beslutninger fattet av
Forbundstinget.
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at NCFs interne økonomiske kontroll er
hensiktsmessig og forsvarlig og at alle selskaper hvor NCF eier 34% eller mer har
hensiktsmessig intern økonomisk kontroll.
Lovutvalgets merknader:
Forbundsstyret uttaler:
Forslag til vedtak:
Til informasjon: Forslag til vedtak ettersendes.
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N.

Forbundsstyret/Lovutvalget:
Forslag om endring i NCFs Lov §21 – Faste komiteer.
NCFs Lov §21 (3, d og e) - Lovutvalget.
Nåværende tekst:
(21, d) Forestå innstilling til utmerkelser – dog ikke for Hedersmerket og Diplom for
sportslig innsats – og forestå utdelingen av disse.
Forslag ny tekst:
(21, d) Lovutvalget avgir rådgivende uttalelser om tolkningen av lov eller
reglementer, og om andre generelle spørsmål, som forelegges den av Forbundsstyret
eller av de organer som er opprettet i medhold av denne lov, samt av NCF sine
regioner.
Lovutvalget kan også på eget initiativ avgi rådgivende uttalelser.
Forbundsstyret kan be lovkomiteen om råd i enkeltsaker.
(21, e) Forestå innstilling og tildele utmerkelser som ikke er tillagt andre organer.
Dette er nåværende tekst i (21, d) – omformulert.
Begrunnelse:
Lovutvalget foreslår å endre reguleringen av lovutvalgets mandat.
Lovutvalget mottar til stadighet anmodninger om uttalelser fra underliggende
organer, og i noen tilfeller også fra medlemsmassen, om lovforståelsen til NCF sitt
regelverk. Som det fremgår av den siterte lovteksten i § 21, faste komiteer, tredje
ledd, har lovutvalget ikke mandat til å avgi slike uttalelser fra andre enn
Forbundsstyret og Forbundstinget. Det har likevel vært behov for uttalelser, og
Lovutvalget har derfor gitt slike uttalelser ved flere tilfeller. Dette er også i tråd med
samfunnsutviklingen, som ar gått mot mer rettsliggjøring og rettighetsorientering.
Dette har nå et slikt omfang at lovutvalget mener at Forbundstinget må ta stilling til
om lovutvalget skal ha et slikt mandat. Derfor foreslås det en lovendring som gir
lovutvalget et videre mandat enn det som nå foreligger. Hvis Forbundstinget ikke
utvider mandatet vil Lovutvalget avvise andre forespørsler enn det som er regulert i
loven.
Lovutvalget har sett på regelverket til andre særforbund sine Lovutvalg, bl.a. Norges
Fotballforbund (NFF) og Norges Friidretts Forbund (NFIF).
Det fremgår av ovennevnte at både Fotballforbundet og Friidrettsforbundet har tatt
inn i sitt regelverk at andre kan be sine lovutvalg om å foreta lovfortolkning. NFIF
går enda lengre, ved at NFIF-Lovutvalg også har fått mandat til å være ankeinstans.
Lovutvalget har kommet til at det er ønskelig at mandatet endres, slik at lovutvalget
også kan foreta lovtolkning av NCF sitt regelverk. Det er også hensiktsmessig at det
er andre enn Forbundsstyret og Forbundstinget som kan be om å få Lovutvalget sin
vurdering. Samtidig vil det bli for omfattende å gjøre dette til en generell rettighet
for hele medlemsmassen.
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Lovutvalget har også vurdert om enkeltmedlemmer skal kunne henvende seg til
lovutvalget, men har kommet til at det vil bli for omfattende. Likevel kan slike
forespørsler kunne gi svar på viktige spørsmål for NCF. For å kunne fange opp slike
saker foreslås det en regel om at lovutvalget på eget initiativ kan komme med
lovuttalelser. På den måten kan lovutvalget selv velge om de vil
behandle eller avvise henvendelsen.
I tillegg vil det være hensiktsmessig at Lovutvalget av eget initiativ kan komme med
lovforslag.
Forslag til vedtak:
Forbundsstyrets/Lovutvalgets forslag til nye mandater for Lovutvalget (Lov §21, 3, d
og e) vedtas.

O.

Forbundsstyret/GU-Landevei
Forslag vedr. fastsettelse og rotasjon av Norgesmesterskap landevei
ØPM, Kap 1, §3, pkt 2) – ny tekst
Nåværende tekst:
Mesterskapene arrangeres hvert år
Forslag ny tekst:
Norske mesterskap arrangeres hvert 7. år i hver av regionene på fast rundgang. En
region arrangerer eksempelvis UM/UL landevei et år, NM landevei for junior, U23 og
elite 2 år etter, og NM for master 2 år deretter. Tilsvarende for mesterskapene i
øvrige grener hvert 7. år i hver region.
Begrunnelse:
Det vil bidra til bedre kvalitet på alle plan dersom arbeidet med
mesterskapsarrangement kan igangsettes tidligere. Spesielt vil dette være en fordel
med tanke på sponsorer og økte/mer omfattende krav til godkjenning av løyper og
vakter.
Forslag til vedtak:
Forslag til ny tekst i ØPM, Kap 1, §3, pkt. 2 vedtas.

P.

Forbundsstyret/GU-Landevei
Forslag om endring av tidsrom for Ungdomsmesterskapene.
ØPM, Kap 1, §3, pkt 3)
Nåværende tekst:
Ungdomsmesterskapene skal arrangeres i skolenes sommerferie
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Forslag ny tekst:
Ungdomsmesterskapene skal skal arrangeres i skolenes sommerferie, men kan i
særlige tilfeller arrangeres utenom skolenes sommerferie.
Begrunnelse:
Det mangler fortsatt arrangør til UM/UL Landevei 2018. Det vil være enklere å få
arrangør til disse rittene dersom de kan legges utenom skoleferien.
Forslag til vedtak:
Forslag til ny tekst i ØPM, Kap 1, §3, pkt 3 vedtas.

Q.

Forbundsstyret/Mastersutvalget
Forslag innføring ny klasse i NM Masters Landevei
ØPM, Kap 1, §2, pkt. 6
Nåværende tekst:
I Masters deles rytterne inn i 5-årsklasser f.o.m. 30 år t.o.m. 69 år. I tillegg kommer
klasse 70 +.
Forslag ny tekst:
I Masters deles rytterne inn i 5-årsklasser f.o.m. 30 år t.o.m. klasse 80 +.
Begrunnelse:
Flere mannlige ryttere er aktive i de eldste klassene og de er nå kommet i en alder
som tilsier at vi vil opprettet en klasse M80+ for disse rytterne.
Lovutvalgets merknader:
Denne saken berører ØPM § 4 annet ledd – master og § 3 sjette ledd.
I henhold til § 2 har Forbundstinget kompetansen.
Ellers ingen kommentar.
Forslag til vedtak:
Forslag om opprettelse av M80+ i NM Masters Landevei vedtas.

R.

Forbundsstyret
Forslag endring/tillegg i NM Fellesstart for Kvinner Elite Landevei
ØPM, Kap 5, §15, pkt 3.
Forslag:
Nytt avsnitt (tillegg)
Kvinner U23 (K-U23) deltar i NM fellesstart for Kvinner Elite. I tillegg til vanlig
seiersseremoni for de tre best plasserte rytterne, organiseres det også en
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seiersseremoni for de 3 best plasserte rytterne i K-U23. Begge seremoniene skal
innbefatte både mestertrøye og medaljer.
Begrunnelse:
Forbundsstyret ønsker at dette skal gi mer oppmerksomhet rundt rytterne i K-U23.
Lovutvalgets merknader:
Lovutvalget finner ikke grunnlag for lovtekniske merknader i det fremlagte forslag.
Forslag til vedtak:
Forslag om endring/tillegg i ØPM Kap 5, §15, pkt. 3 vedtas.

S.

Forbundsstyret/GU-Landevei
Norgesmesterskap landevei – forslag om ny tekst:
ØPM, Kap 5, §15, pkt. 6) – ny tekst
Nåværende tekst:
6) I lagtempo for Menn Elite kan følgende delta:
• ryttere med lisens fra UCI registrerte lag
• ryttere med lisens i klasse Elite og U23.
• ryttere fra Mastersklassene og ryttere fra klasse Menn Junior som i
konkurranseåret fyller 18 år, og som etter søknad til Forbundsstyret har fått
dispensasjon til å starte i seniorklassen.
I lagtempo for Kvinner Elite kan delta ryttere med lisens i Kvinner junior, Kvinner
Elite og Mastersklassene.
I lagtempomesterskapene er det kun tillatt med klubblag på tre ryttere.
I kvinneklassen kan dog regionslag delta etter søknad til GU.
Forslag ny tekst:
6) I lagtempo for kan følgende lag delta:
• Klubblag
• Regionlag
Alle lagene må ha ryttere som oppfyller kravene i ØPM § 2, 1-8
I Menn Senior kan lagene bestå av følgende ryttere, som:
• er tilsluttet UCI registrerte lag
• har lisens i klasse M-Elite/M-U23
• har lisens i Mastersklassene
• har lisens i M-Junior, som i konkurranseåret fyller 18 år, og som etter søknad til
Forbundsstyret har fått dispensasjon til å starte i NM-Lagtempo M-Senior (kun en
rytter fra M-Junior per lag)
I Kvinner kan lagene bestå av følgende ryttere, som:
• er tilsluttet UCI registrerte lag
• har lisens i klasse K-Elite/K-U23/K-Jun
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• har lisens i Mastersklassene
I Menn Junior kan lagene bestå av følgende ryttere, som:
• har lisens i klasse M-Junior
• som i konkurranseåret fyller 16 år, og som etter søknad til Forbundsstyret har fått
dispensasjon til å starte i NM-Lagtempo M-Junior (kun en rytter fra M-15/16 per lag)
Lovutvalgets merknader:
Lovutvalget finner ikke grunnlag for lovtekniske merknader i det fremlagte forslag.
Forslag til vedtak:
Forslag til ny tekst i ØPM, Kap. 5, §15, pkt. 6 vedtas.

T.

Forbundsstyret/GU-Landevei
Ungdomsmesterskapene – forslag om ny tekst:
ØPM, Kap 5, §21, pkt 1) – ny tekst
Nåværende tekst:
Ungdomsmesterskapene arrangeres over 2 eller 3 dager i tidsrommet for skolenes
sommerferie.
Forslag ny tekst:
Ungdomsmesterskapene arrangeres over 2 eller 3 dager i tidsrommet for skolenes
sommerferie. Rittene kan i særlige tilfeller arrangeres utenom skolenes
sommerferie
Begrunnelse:
Det mangler fortsatt arrangør til UM/UL Landevei 2018. Det vil være enklere å få
arrangør til disse rittene dersom de kan legges utenom skoleferien.
Forslag til vedtak:
Forslag til ny tekst i ØPM, Kap. 5, §21, pkt. 1 vedtas.

U.

Forbundsstyret
Ungdomsmesterskapene Terreng – forslag om endring/tillegg:
ØPM Kap 6, §24, pkt. 2)
Forslag endring/tillegg:
2) Ungdomsmesterskapene Terreng arrangeres som rundbane (fellesstart) og sprint
(heat) for M/K13-16 år.
I tillegg arrangeres UM Utfor for M/K13-16.
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Begrunnelse:
UM sprint har vært arrangert de siste årene, det tilsier at dette står i ØPM.
UM Utfor har tidligere kun vært for M15-16. I 2017 var det også deltakere i M13-14.
NCF gjør ikke forskjell, derfor blir UM Utfor også for K13-16 år.
Forslag til vedtak:
Forslag til ny tekst i ØPM, Kap. 6, §24, pkt. 2, vedtas.

V.

Forbundsstyret
Ungdomsmesterskapene Sykkelcross – tillegg:
ØPM Kap 7, §25, nytt pkt. 3)
Forslag tillegg:
2) Ungdomsmesterskapene Sykkelcross arrangeres som fellesstart M/K13-16 år.
Begrunnelse:
Som en ledd i NCFs aktiviteter er det viktig at vi også arrangerer UM i Sykkelcross.
Forslag til vedtak:
Forslag til nytt pkt. 3 i ØPM, Kap. 7, §25, vedtas.
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9.

SAKER TIL DEBATT, MEN IKKE VOTERING.

W.

Sandnes SK
Forslag til endring NCF Region Sør
NCF Region Sør deles i to nye regioner. Ny region Rogaland og region Sør som da vil
omfatte Vest- og Aust-Agder.
Fordelen med dette vil være økt lokalt engasjement, tettere samarbeid med
idrettskrets, bedre samarbeid mellom klubbene, lettere å administrere bevilgninger
fra idrettskretsene og fylkeskommuner og fordele midlene, bedre og tettere
samhandling mellom eierne av Sola Arena og sykkelmiljøet i Rogaland.
Endringen bær tre i kraft etter NCF Region Sørs ting i 2019.
Bakgrunn
NCF Region Sør ble formelt opprettet 31.1.2014. Forhistorien var å effektivisere
NCFs organisasjon med å opprette større enheter som omfattet flere fylker og
idrettskretser. Region Sør består av Rogaland, Vest- og Aust-Agder. Det har gått 4
år siden etableringen og erfaringene så langt viser at den ønskede virkningen av en
effektivisering har uteblitt. Kommissærene har følt at samarbeidet med regionen har
blitt vanskeligere. Oppsluttingen på regionstinget og det å finne tillitsvalgte til
vervene har vært laber. Lokalt engasjement har uteblitt og det har vært vanskelig å
få folk til å bidra i organisasjonen. Hele regionen er enige om denne
situasjonsbeskrivelsen.

X.

GU Landevei
Forslag om begrensning i rittdeltakelse utenlands, klassene 10-16 år.
Ryttere i klassene M/K 10-16 år kan ikke delta i ritt utenlands som arrangeres på
samme dato som UM/UL. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon til dette fra
sportslig avdeling i NCF.

Y.

Mastersutvalget
Utvidelse av MasterCup til også å inkludere klassene M80+
Begrunnelse:
Flere mannlige ryttere er aktive i de eldste klassene og de er nå kommet i en alder
som tilsier at vi vil opprettet en klasse M80+ for disse rytterne.

Z.

Mastersutvalget
Utvidelse av MasterCup til også å inkludere klassene M/K19-29
Begrunnelse:
Nivået er så høyt og ikke minst løypene så lange i senior elite at rittilbudet til de nest
beste som går ut av juniorklassen er svært begrenset (forskjellen på Senior Elite og
Master kan i tillegg til hastighetsforskjellen illustreres ved løypelengder på 60-100km
vs >150km på landevei og 4 vs 7 runder i terreng).
30

Disse rytterne henvises da til turritt inntil de er gamle nok til å sykle Master, trolig
med det resultat at de forsvinner ut av sykkelsporten. Dersom disse klassene
inkluderes i MasterCup vil vi nærmest være garantert et riksdekkende rittilbud, og
for rittarrangørene vil det kun være ekstra klasse med samme løypelengde som 3039. Klassen M/K 19-29 skal være et tilbud til de yngre klassene i Masterscupen, men
vil ikke inngå i den ordinære cupen. Klasse M/K 19-29 er lisenstype for de som
ikke deltar i NM, NorgesCup, NCF ranking osv. Masterslisensen er fra og med
klasse M/K30.
Det vil ikke bli arrangert NM/Nordisk for denne klassen, men alle ritt i Mastercup
unntatt NM vil inkludere rytterne"
Æ.

Konnerud IL Sykkel
Masterklasser og inndelinger:

(I fortsettelsen omtales bare herreklassene, men dette må selvfølgelig være likt for
dameklassene.)
KIL vil foreslå å kopiere løsningen de har i Danmark.
Der kjører de senior / Herrer A.
I tillegg har de en klasse som heter Herrer B. Denne er åpen for alle fra 19 år og
oppover, men de kjører litt kortere enn herrer A (kjører like lenge som Master /
Veteraner)
I Danmark har de også herrer C, men KIL mener vi ikke har nok deltakere i Norge til
at det er aktuelt hos oss.
Videre har de bare master / herrer 40 og master / herrer 50.
Det betyr at du ikke er master / veteran før du har fylt 40 år, frem til da må du velge
herrer A el. herrer B.
Med ovennevnte opplegg vil KIL foreslå å kutte ut sportsklassen.
Videre ville KIL foreslå at man bare må ha aktiv lisens for å sykle i herrer A. For
herrer B og H40 / H50 kan man sykle med engangslisens.
Noen fordeler:
•
•
•

Ø.

Færre klasser, gjør det lettere for arrangør mhp. gjennomføring og
premiering
Flere deltakere i hver klasse, gjør det mer spennende og interessant å sykle
Et viktig moment er at vi får et godt tilbud til de som er mellom 19-30 år
som ønsker å konkurrere, men som ikke hører hjemme i herrer A. Disse
rytterne er ikke tilstede i NC rundbane i dag i det hele tatt (ser at 90% av
deltakerene i herrer B i Danmark er mellom 19-30 år)

IF Klypetussen Sykkel
Grasrota – småklubbane i Noreg – må ikkje bli belasta med ekstra heving av
lagskontigentar og rittavgifter for å dekka underskotet etter Sykkel VM 2017.
Grunngjeving:
Forbundet må ha ein plan for behandlinga av underskotet frå sykkel – VM. Klubbane
har ikkje økonomi til å dekka underskotet og den delen av ansvaret som blir lagt på
forbundet, må eventuelt dekkast av satsinga på elite og kontordrift.
Ikkje ta kvel dei viktige entusiastiske små sykkelklubbane i Noreg. Det er jo nettopp i
desse klubbane dei fleste store sykkelnamna i Noreg har gjort sine første pedaltråkk.
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IF Klypetussen Sykkel
Mindre regionale ritt må kunna gjennomførast utan at alle løypevakter har
gjennomført vaktkurs
Grunngjeving:
Dei nye reglane kan redusera aktiviteten i sykkel-Noreg, då krava gjer det uråd å
arrangera småritt. Det er ofte dei aktive utøverarane og eldskjelene som tar vaktkurs.
I grisgrente strok er det i tillegg vanskeleg å få hjelp frå naboklubbar. Dei kursa som
nå er laga til, gir heller ikkje fullgod kompetanse. Det beste er god erfaring, noko dei
fleste klubbane i distrikts Noreg har. Klubbane bør ha høve til å autorisera vakter
sjølve.
IF Klypetussen Sykkel
Det må opnast opp for at arrangør av turritt, kan ha trimklasse, sjølv om
rittlengda er over 5 mil
Grunngjeving:
Det verkar som om det er pengane som styrer forbundet sine regalar om arrangering
av ritt. Trimritt gir mindre pengar i kassen, men det viktigaste må vera å få folk ut på
sykkel, og stimulera til sykkelsport. Mange «nybegynnerar» innan sykling treng å få
høve til å gjera seg opp erfaring med sykkelsporten, bl.a. ved å få høve til å oppleva
gleda av å delta og fullføra lengre ritt utan å måtta stilla i turklassen og dermed sykla
i «store felt».
IF Klypetussen Sykkel
Utjamning av kommissær utgifter må innførast – det må vera lik stykk pris
for å ha kommissær til eit sykkelritt for arrangørklubben, uavhengig av
reiselengde og eventuell overnatting
Grunngjeving:
Lange reiser gjer det dyrt å få kommissærar til lokale sykkelritt utanfor
oslodistriktet. Skal me framleis få god rekrutering til sykkelsporten i Noreg, er det
viktig at det blir arrangert aktive ritt i småklubbane i distrikts Noreg.
Me som er kommissærar veit kor trang økonomien i småklubbane er. Mange av oss
kvir oss for å ta senda reiserekning til arrangørklubben. Ein del av oss gir difor opp å
vera kommissærar fordi me sit igjenn med dårleg samvet, dersom me skal skriva
fullstendig rekning med både reise og kommissærhonorar.
Store kommissærutgifter for arrangørklubb medfører og at trykket på eventuelt
eigne kommissærar blir stort, fordi desse kommissørane føler seg forplikta til å stilla
opp.
Forbundet må få på plass utjamning av kommissær utgifter snarast og i det heile
satsa på distrikts-Noreg.
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10.

HEDERSBEVISNINGER
Utdeling av hedersbevisning foretas under Tingmiddagen lørdag 10. mars.

11.

INNSTILLING TIL NIF - TILDELING AV H.M. KONGENS POKALER 2018-2019.
Idrettsstyret har tidligere bestemt at NCF tildeles 2 kongepokaler, en til kvinner og
en til herrer, senior. De har også fastsatt at minste antall deltakere i de respektive
klasser, skal være 15 i individuelle idretter.
Tidligere forbundsting har bestemt at disse 2 pokaler skal rullere mellom NM-Bane,
NM-Landevei/tempo og NM-Landevei/fellesstart, NM-Terreng/Rundbane.
Tidligere Forbundsting vedtok å innstille fordelingen av pokalene som følger:
2013:
2013:
2014:
2014:
2015:
2015:
2016:
2016:
2017:
2017:

Herrer:
Damer:
Herrer:
Damer:
Herrer:
Damer
Herrer:
Damer:
Herrer:
Damer:

NM-Landevei/Felles
NM-Landevei/Felles
NM-Landevei/Tempo
NM-Landevei/Tempo
NM-Terreng Rundbane
NM-Terreng Rundbane
NM-Landevei/Felles
NM-Landevei/Felles
NM-Landevei/Tempo
NM-Landevei/Tempo

2018:
2018:
2019:
2019:

Herrer:
Damer:
Herrer:
Damer:

NM-Terreng Rundbane
NM-Terreng Rundbane
NM-Landevei/Felles
NM-Landevei/Felles

Forslag til vedtak:
Forbundstinget innstiller overfor NIF at H.M. Kongens Pokaler i 2018 tildeles:
NM-Terreng/Rundbane, Herrer og Damer.
Forbundstinget innstiller overfor NIF at H.M. Kongens Pokaler i 2018 tildeles:
NM-Landevei/Felles, Herrer og Damer.

12.

TERMINLISTEN 2018 - 2019
Terminliste ligger på internett – www.sykling.no - over innkomne rittsøknader for
sesongen 2018. Arbeidet med terminlisten for 2019 starter høsten 2018.
Forslag til vedtak:
Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette terminlisten for 2018 og 2019.
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13.

FASTSETTELSE AV KONTINGENTER OG AVGIFTER

Basert på rammene for kontingenter og avgifter fastsatt for 2016/2017 og kjennskap til
forhold som kunne påvirke sesongen 2018, fastsatte Forbundsstyret kontingenter og
avgifter for 2018 under sitt møte 8.11.17. Forbundsstyret ber om Forbundstingets fullmakt
til å fastsette kontingenter og avgifter for 2018 og 2019.

KONTINGENTER OG AVGIFTER 2018
(Vedtatt Forbundsstyremøte 8. november 2017)
1

Endringene er uthevet og merket med gul bakgrunnsfarge
Innmeldingsavgift

2017

2018
4.000

1.1

Klubber og lag

4.000

2

Lagskontingenter

2017

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

For klubber/lag
For UCI registrerte lag MTB
For UCI registrerte lag Landevei
For Konkurransefellesskap
Regionkontinent klubber/lag
Agentlisens

3
3.1

2018

4.000
6.500
6.500
5.000
Regionen
3.000

4.000
6.500
6.500
5.000
Regionen
3.000

Lisensavgifter – alle disipliner

2017

2018

Aktiv – Grunnforsikring
(gyldig i alle terminfestede tur- og trimritt)
M/K-Junior, U23, Elite, Master - Utvidet forsikring
(Gyldig i alle terminfestede tur- og trimritt)

600

650

850

900

100
200
10

100
200
10

3.9

M/K-Master (70 år og eldre)
Aldersbestemte M/K 13-16 år
Aldersbestemte M/K 6-12 år, kun ved bestilling av
lisenskort
M/K-Junior Nybegynnerlisens (førstegangs lisenstaker)
Profflisens, ryttere tilknyttet UCI registrert lag (M/K-Elite, M/K U23)
Lisenser støtteapparat (Lagleder, mekaniker, massør)
(M/K-Elite,
M/K-U23)
Enkeltstartlisenser

250
1.500
300
2017

250
1.500
300
2018

3.9.1

Aktiv Ungdomslisens – engangs.

50

50

150

150

200

200

50

50

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Aktiv ungdomslisens som innkreves av arrangør, beholder arrangør kr. 10,og sender kr. 40,- av hver lisens til NCF, sammen med oppgave over
innkrevde lisenser

3.9.2

Turlisens – engangs. (Startkontingent under kr. 500,-).
Arrangør beholder kr. 25,- og sender resterende beløp, kr. 125,- av hver
lisens til NCF, sammen med oppgave over innkrevde lisenser.

3.9.3

Turlisens – engangs. (Startkontingent over kr. 500,-).
Arrangør beholder kr. 25,- og sender resterende beløp, kr. 175,- av hver
lisens til NCF, sammen med oppgave over innkrevde lisenser.
Lisensprisen økes i det øyeblikk startkontingenten passerer kr. 500,uavhengig av påmeldingsavgiftens utgangspunkt.

3.9.4

Trimlisens – engangs, distanse under 70 km.
Arrangør beholder kr. 10,- og sender resterende beløp, kr. 40,- av hver
lisens til NCF, sammen med oppgave over innkrevde lisenser.

3.9.5

Trimlisens – engangs, distanse over 70 km.
Arrangør beholder kr. 25,- og sender resterende beløp, kr. 125,- av hver
lisens til NCF, sammen med oppgave over innkrevde lisenser.

34

150

Innbetaling av - og oversikt over - løste engangs turlisenser skal være NCF i hende senest 4
uker etter rittet, uavhengig av om den påmeldte har startet eller ikke. Ved senere rapportering
og innbetaling påløper morarenter.
Arrangører av turritt – landevei og eller terreng – som ikke innbetaler og innrapporterer engangs
turlisenser, faktureres for et antall engangs turlisenser – til full pris - tilsvarende 70 % av antall
deltaker i rittet.

4

Startkontingenter (maksimale) – alle disipliner

4.1

M/K-Senior (U23 og Elite), pr start. Utfor pr. dag

260

4.2

M/K-Junior (U23 og Elite), pr start. Utfor pr. dag

260

4.3
4.4

Aldersbestemte klasser M/K10-16 år, pr. start. Utfor pr. dag
M/K-Master (30 år og eldre), pr. start.

4.5

Turritt

4.6

Lagtempo, pr. lag

4.7

Stafett pr. lag

260

260

4.8

MTB-maraton (M/K-Senior/Junior pr. start + Eliteklasser og NC)

420

420

4.9

UCI-ritt (Terreng, BMX, Trial)

420

420

5

Startkontingenter/bøter – Norgesmesterskap
(alle disipliner)

2017

M/K-Senior (U23 og Elite) og Masters, individuelle øvelser

420

420

5.2

M/K-Junior, individuelle øvelser

320

320

5.3

Lagtempo pr. lag

600

600

Ungdomsmesterskapene

160

160

500

500

700

700

5.1

5.4

2017

160
Ingen
begrensning
Ingen
begrensning
320

2018
260
260
160
Ingen
begrensning
Ingen
begrensning
320

2018

Satsene gjelder alle disipliner.
I UM skal det utdeles minnepremier til hver deltaker.

5.5
5.6

Bot for uteblivelse fra individuelle NM-øvelser M/K-Senior og
M/K-Masters.
Bot for uteblivelse fra NM-Lagtempo, M/K-Senior.
Legeerklæring/attest skal være arrangøren i hende senest samme dag som
øvelsen pågår.
Innbetalte bøter deles mellom NCF og arrangør.

6
6.1

Administrativ forpleining kommissærer og
dommere (alle disipliner)

Mesterskap/Norges Cup ritt/internasjonale ritt

2017

Sjefskommissær pr. dag med mat betalt av arrangør

650

650

6.1.2

Sjefskommissær pr. dag uten mat betalt av arrangør

950

950

6.1.3

6.1.1

2018

Jurymedlem pr. dag med mat betalt av arrangør

400

400

6.1.4

Jurymedlem pr. dag uten mat betalt av arrangør

700

700

6.1.5

Hjelpedommere pr. dag med mat betalt av arrangør

200

200

6.1.6

Hjelpedommere pr. dag uten mat betalt av arrangør

500

500

6.1.7

MC-kommissær/MC-pilot pr. dag med mat betalt av arrangør

400

400

6.1.8

MC-kommissær/MC-pilot pr. dag uten mat betalt av arrangør

700

700

6.2

Nasjonale ritt, ranking ritt, Master Cup ritt

2017

6.2.1

Sjefskommissær pr. dag med mat betalt av arrangør

450

450

6.2.2

Sjefskommissær pr. dag uten mat betalt av arrangør

750

750

6.2.3

Jurymedlem pr. dag med mat betalt av arrangør

300

600

6.2.4

Jurymedlem pr. dag uten mat betalt av arrangør

600

600

6.2.5

Hjelpedommere pr. dag med mat betalt av arrangør

200

200

6.2.6

Hjelpedommere pr. dag uten mat betalt av arrangør

500

500

6.2.7

MC-kommissær/MC-pilot pr. dag med mat betalt av arrangør

300

300

6.2.8

MC-kommissær/MC-pilot pr. dag uten mat betalt av arrangør

600

600
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2018

6.3

Regions-/kretsritt, nasjonale ritt, start etter kl 17:00

2017

2018

6.3.1

Sjefskommissær

300

300

6.3.2

Jurymedlem

200

200

6.3.3

Hjelpedommer

100

100

6.3.4

MC-kommissær/MC-pilot

200

200

6.4

Norske ritt på UCIs terminliste

2017

2018

6.4.1

Sjefskommissær UCI-sats

UCI

UCI

6.4.2

Jurymedlem pr. dag med mat betalt av arrangør

500

500

6.4.3

Jurymedlem pr. dag uten mat betalt av arrangør

800

800

6.4.4

Hjelpedommere pr. dag med mat betalt av arrangør

300

300

6.4.5

Hjelpedommere pr. dag uten mat betalt av arrangør

600

600

6.4.6

MC-kommissær/MC-pilot pr. dag med mat betalt av arrangør

500

500

MC-kommissær/MC-pilot pr. dag uten mat betalt av arrangør

800

800

6.4.7

Pkt. 6.1 gjelder også for kommissærer oppnevnt i rekordforsøk
Pkt. 6.1.1/6.1.2/6.3.2 gjelder for dopingkommissærer oppnevnt av NCF.
Kommissærenes reise- og oppholdsutgifter, samt honorar skal dekkes av
arrangør, om ikke annet er avtalt.
Ved bruk av egen bil benyttes statens satser, eller mot fremlegging av
kvittering.
Dersom det er behov for at hele, eller deler av juryen må møte dagen før
første konkurransedag, skal arrangør dekke kostnader iht ovenstående for
denne dagen.

7

Kjøregodtgjørelse

2017

7.1

NCFs tillitsvalgte per km

Statens
satser

Statens
satser

2018

7.2

Øvrige, ikke ansatte, pr. km

7.3

Kommissærer/dommere, pr. km

Statens
satser
Statens
satser

Statens
satser
Statens
satser

8

Gebyrer – alle disipliner (grener)

2017

2018

8.1

Protestgebyr – alle disipliner (grener)

300

300

Det skal benyttes egne skjemaer for gebyret.
Dersom protesten ikke tas til følge
Internasjonale ritt og mesterskap kan ha andre satser og skjemaer, jfr.
NoCF, UEC, UCI.

9

Administrative gebyrer – alle disipliner (grener)

2017

2018

9.1

Unnlate å sende inn klubbenes konkurransedrakt

3000

3000

9.2

Unnlate å sende inn resultatlister

1000

1000

10

Behandlingsgebyr ved søknad om skifte av klubb

2017

2018

10.1.

Normalprosedyre

0

0

10.2

Overgang i sesong (= etter 31. mars)

1.000

1.000

Forslag til vedtak:
Forbundsstyrets vedtatte kontingenter og avgifter for 2018 bekreftes.
Forbundsstyret får fullmakt til å fastsette kontingenter og avgifter for de kommende
sesonger, basert på de kommentarer og forslag som fremkom under tingdebatten.
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14.

BUDSJETT FOR 2018 - 2019
Det vises til forslag for budsjett for 2018 og estimat for 2019.
Forslaget ligger i vedlegg:

Budsjett 2018 og estimat 2019.

Forslag til vedtak:
Forbundsstyrets forslag til budsjett 2018 og estimat for 2019 godkjennes.

15.

FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2016
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr. 156.906,25 inkl. mva. til lovpålagt revisjon
og til andre attestasjonstjenester.
Forslag til vedtak:
Revisors honorar for 2016 fastsettes til kr. 156.906,25 inkl. mva. i samsvar
med innsendte fakturaer.

16.

FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2017
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr. 453.000,- inkl. mva. til lovpålagt revisjon,
og andre attestasjonstjenester.
Forslag til vedtak:
Revisors honorar for 2017 fastsettes til kr. 453.000,- inkl. mva. i samsvar
med innsendte fakturaer.

17.

TILSETTE REVISOR
Revisorfirmaet BDO AS har revidert NCFs regnskap for årene 2016 og 2017.
Forbundsstyret innstiller overfor Forbundstinget at Revisorfirmaet BDO AS fortsetter
som NCFs revisor, for regnskapsårene 2018-2019.
Forslag til vedtak:
Revisorfirmaet BDO AS tilsettes som NCFs revisor for 2018 og 2019.
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18.

BESTEMME STED FOR NESTE FORBUNDSTING
NCFs har en tradisjon for rotasjon av sted for Forbundstingene.
De siste årene har dette vært stedene:
År
2018
2014
2010
2006
2002

Sted
Tønsberg – Region TeVeBu
Sola – Region Sør
Trondheim – Region Midt
Stjørdal – Region Midt
Sandnes – Region Sør

År
2016
2012
2008
2004
2000

Sted
Bergen - Region Vest
Harstad – Region Nord
Grimstad – Region Sør
Sarpsborg – Region Øst
Sandvika – Region Øst

Det er kommet inn 3 søknader om sted for neste Forbundstinget;
Oslo/Akershus
Region Øst
Stavanger regionen
Region Sør
Stjørdal
Region Midt
19.

VALG
Valgkomiteens innstilling legges ut på www.sykling.no.

20.

AVSLUTNING
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