NorgesCup 2018
Vi søker arrangører til NorgesCupritt i alle grener for sesongen 2018.

Selv om sesongen enda ikke er avsluttet, har vi kommet godt i gang planleggingen av neste
sesong. I disse dager jobber vi med oppsettet for NorgesCup 2018. Vi søker nå arrangører for
NorgesCupritt i følgende grener: Landevei, Utfor, Terreng Rundbane, Terreng Maraton, BMX
og Trial.
Generell info
De norske sesongplanene tilpasses etter de internasjonale sesongplanene som offentliggjøres i
midten av oktober. Det vil si at vi per nå ikke har konkrete forslag til datoer for de ulike
rittene. Vi ønsker imidlertid at dere klubber allerede nå skal begynne å tenke på om dere
ønsker å søke om NC i 2018. Så snart forslag til eksakte datoer er klare ettersender vi disse.
Endelig søknadsfrist er som tidligere 1. november.
Vi ønsker fortsatt å videreutvikle NorgesCupen slik at både rammene og arrangementene blir
bedre, og inkluderer de beste rittene i Norge.
Søknadsskjema
Søknadsskjemaer(alle grener) finner dere i vår elektroniske arrangørmanual her:
http://ncf.mittbeste.no/rittsoknad/soknad-ucinmumnorgescup/

NorgesCup normene(avtale mellom NCF og arrangør) for de respektive grenene finner dere
på våre hjemmesider her: http://sykling.no/article/lover-og-regler
Landevei:
Vi har fortsatt ikke avsluttet evalueringen av årets NorgesCup. For å se interessen blant dere
arrangører ønsker vi både endagersritt og fleredagers/etapperitt velkommen til å søke NC
2018. Basert på søknadene og evalueringen vil vi beslutte hvordan NorgesCupen 2018 blir
seende ut.
Terreng Rundbane
Tar kontakt med arrangementskoordinator Cato Karbøl (cato.karbol@sykling.no) for mer info
angående å søke NorgesCup i Terreng Rundbane
Terreng Maraton
Som tidligere kommer vi ikke til å sette opp noe forslag til datoer på maratonrittene. Her har
mange av rittene allerede satt datoen for sitt ritt. Maratonarrangører som er fleksible på dato,
må gjerne sette opp forslag til flere datoer i søknaden.
BMX

Inntil vi har endelige datoer på plass oppfordrer vi klubbene til å spesifisere om dere ønsker
ritt Vår eller Høst. Mer info om konkrete datoer kommer så snart vi har de klare.
Utfor
Vi er fortsatt i evalueringsfasen av årets Scandinavian Cup. Vi oppfordrer både eksisterende
og eventuelt nye arrangører om å søke om NC på ønskede datoer. Nytt søknadsskjema for
Scandinavian Cup ligger her: http://ncf.mittbeste.no/rittsoknad/soknad-ucinmumnorgescup/
Trial
Vi oppfordrer både eksisterende og eventuelt nye arrangører om å søke om NC på ønskede
datoer.
Sykkelkross
Ettersom sykkelkross sesongen varer langt utover høsten, er fristen for å søke om NC
Sykkelkross 2018 satt til 31. januar 2018.

