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Kontingenter og avgifter 2018 

(vedtatt på NCFs styremøte 8. november 2017) 

  Pris 

1 Innmeldingsavgift  

1.1 Klubber og lag 4000 

2 Lagskontingenter  

2.1 For Klubber/lag 4000 

2.2 For UCI registrerte MTB lag 6500 

2.3 For UCI registrerte lag Landevei 6500 

2.4 For Konkurransefelleskap 5000 

2.5 Regionkontingent klubber og lag Regionen 

bestemmer 

2.6 Agentlisens  3000 

3 Lisensavgifter alle disipliner  

3.1 Aktiv – Grunnforsikring (gyldig i alle terminlistefestede tur- og trimritt) 650 (tidl. 600) 

3.2 M/K Junior/Elite/Master – Utvidet forsikring (gyldig i alle terminlistefestede ritt) 900 (tidl. 850) 

3.3 M/K Master 70+ 100 

3.4 Aldersbestemte M/K 13-16 200 

3.5 Aldersbestemte M/K 6-12 - kun betaling ved bestilt lisenskort 10 

3.6 M/K Junior første år 250 

3.7 Profflisens UCI 1500 

3.8 Støtteapparat - Team manager, Mekanikker og Massør 300 

3.9 Enkeltstartlisenser  

3.9.1 
Aktiv ungdomslisens – For aktiv ungdomslisens beholder arrangør kr 10 og 

sender kr 40 av hver lisens til NCF, sammen med oppgave over innkrevde lisenser 
50 

3.9.2 Tur under kr 500 – Arrangør beholder kr 25 og sender resterende beløp pr. lisens 

til NCF, sammen med oppgave over innkrevde lisenser. 
150 

3.9.3 
Tur over kr 500 – Arrangør beholder kr 25 og sender resterende beløp pr. lisens til 

NCF, sammen med oppgave over innkrevde lisenser. Lisensprisen økes i det øyeblikk 

startkontingenten passerer kr 500 - uavhengig av påmeldingsavgiftens utgangspunkt. 

200 



 
 

3.9.4 
Trim under 70 km - Arrangør beholder kr 10 og sender kr 40 av hver lisens til 

NCF, sammen med oppgave over innkrevde lisenser. 
50 

3.9.5 
Trim over 70 km – Arrangør beholder kr 25 og sender kr 125 av hver lisens til 

NCF, sammen med oppgave over innkrevde lisenser. 
150 

 
Innbetaling av - og oversikt over løste enkelstartlisenser 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 terreng - som ikke innbetaler og innrapporterer 

lisenser, faktureres for et antall lisenser til full pris, tilsvarende 70% av antall deltakere 

i rittet. 

 

4 Startkontingenter (maksimale) - alle disipliner  

4.1 M/K-Senior, pr. start + Utfor pr. dag 260 

4.2 M/K-Junior, pr. start + Utfor pr. dag 260 

4.3 Aldersbestemte M/K 10-16 år, pr. start + Utfor pr. dag 160 

4.4 M/K-Master (30 år +) Ingen begrensning 

4.5 Turritt Ingen begrensning 

4.6 Lagtempo pr. lag 320 

4.7 Stafett pr. lag 260 

4.8 MTB-maraton (M/K-Senior/Junior pr. start + eliteklasser og NC) 420 

5 Startkontingenter/bøter - Norgesmesterskap  

5.1 M/K-Senior og Masters, individuelle øvelser 420 

5.2 M/K-Junior, individuelle øvelser 320 

5.3 Lagtempo pr. lag 600 

5.4 Ungdomsmesterskapene 160 

 * Satsene gjelder alle disipliner  

* I UM skal det utdeles minnepremier til hver deltaker 
 

5.5 Bot for uteblivelse fra individuelle NM-øvelser uten 

legeerklæring/attest M/K-Senior og M/K-Masters 

500 

5.6 Bot for uteblivelse fra NM-lagtempo M/K-Senior 700 

 * Legeerklæring/attest skal være arrangøren i hende senest samme dag som øvelsen 

pågår. 

* Innbetalte bøter deles mellom NCF og arrangør. 

 

6 
Administrativ forpleining kommissærer og dommere 

 

6.1 Mesterskap/NorgesCup ritt/Internasjonale ritt  

6.1.1 Sjefskommissær pr. dag med mat betalt av arrangør 650 

6.1.2 
Sjefskommissær pr. dag uten mat betalt av arrangør 

950 

6.1.3 Jurymedlem pr. dag med mat betalt av arrangør 400 

6.1.4 Jurymedlem pr. dag uten mat betalt av arrangør 700 



 
 

6.1.5 Hjelpedommere pr. dag med mat betalt av arrangør 200 

6.1.6 Hjelpedommere pr. dag uten mat betalt av arrangør 500 

6.1.7 MC-kommissær/MC-pilot med mat betalt av arrangør 400 

6.1.8 MC-kommissær/MC-pilot uten mat betalt av arrangør 700 

6.2 Nasjonale ritt, Ranking ritt og MastersCup ritt  

6.2.1 Sjefskommissær pr. dag med mat betalt av arrangør 450 

6.2.2 Sjefskommissær pr. dag uten mat betalt av arrangør 750 

6.2.3 Jurymedlem pr. dag med mat betalt av arrangør 300 

6.2.4 Jurymedlem pr. dag uten mat betalt av arrangør 600 

6.2.5 Hjelpedommere pr. dag med mat betalt av arrangør 200 

6.2.6 Hjelpedommere pr. dag uten mat betalt av arrangør 500 

6.2.7 MC-kommissær/MC-pilot med mat betalt av arrangør 300 

6.2.8 MC-kommissær/MC-pilot uten mat betalt av arrangør 600 

6.3 Regions-/kretsritt og nasjonale ritt m/start etter kl. 17.00.  

6.3.1 Sjefskommisær 300 

6.3.2 Jurymedlem 200 

6.3.3 Hjelpedommer 100 

6.3.4 MC-kommissær/MC-pilot 200 

6.4 Norske ritt på UCIs terminliste  

6.4.1 Sjefskommissær - UCI sats UCI 

6.4.2 Jurymedlem pr. dag med mat betalt av arrangør 500 

6.4.3 Jurymedlem pr. dag uten mat betalt av arrangør 800 

6.4.4 Hjelpedommere pr. dag med mat betalt av arrangør 300 

6.4.5 Hjelpedommere pr. dag uten mat betalt av arrangør 600 

6.4.6 MC-kommissær/MC-pilot med mat betalt av arrangør 500 

6.4.7 MC-kommissær/MC-pilot uten mat betalt av arrangør 800 

 
* 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 kvitteringer. 

* Dersom det er behov for at hele eller deler av juryen må møte dagen før første 

konkurransedag, skal arrangør dekke kostnader iht. ovenstående denne dagen. 

 

7 Kjøregodtgjørelse  

7.1 NCFs tillitsvalgte, pr. km Statens satser 

7.2 Øvrige, ikke ansatte, pr. km Statens satser 



 
 

7.3 Kommisær/dommere pr. km Statens satser 

8 Gebyrer  

8.1 Protestgebyr – alle disipliner 300 

 
* Det skal benyttes egne skjemaer for gebyret, dersom protesten ikke tas til følge. 

Gebyret innbetales til NCF. 

* Internasjonale ritt og mesterskap kan ha andre satser og skjemaer, jfr. NoCF, UEC, 

UCI. 

 

9 Administrative gebyrer - alle disipliner  

9.1 Unnlate å sende inn klubbens konkurransedrakt 3000 

9.2 Unnlate å sende inn resultatlister 1000 

10 Behandlingsgebyr ved søknad om skifte av klubb  

10.1 Normalprosedyre 0 

10.2 Overgang i sesong (= etter 31. mars)  1000 

 


