Fr.o.m. 2016 är det följande som gäller när man tävlar för NCK:
 Medlemsavgiften ska vara betald för aktuellt år. (Senast 30/4 2016)
 Cykellek/träning får man prova på 3 ggr innan medlemsavgift erläggs.
 NCK betalar tävlingslicensen för alla aktivt tävlande upp t.o.m. junior. För seniorer gäller
att man betalar sin licens själv. När man sedan genomfört minst 5 tävlingar i tävlingsklass
sanktionerade av Svenska Cykelförbundet samt motsvarande riksförbund utomlands återfås
licenskostnad efter redovisning.
Ett krav är dock att den tävlande ställer upp med hjälp vid arrangemang och vid
träningsverksamhet.
Licensavgift 2016:
o Nybörjare födda 2006-2011: 50 kr
o Ungdom födda 2000-2006: 250 kr
o Juniorer födda 1998-1999: 500 kr
o Alla äldre än Junior: 700 kr
o Baslicens Elitmotion, D/H Sport födda fr.o.m. 2001: 300 kr
 Till övriga förbund som NCK är medlem i betalar NCK tävlingslicensen för alla aktivt
tävlande upp t.o.m. junior. För seniorer gäller att man betalar sin licens själv. När man sedan
genomfört minst 5 tävlingar i tävlingsklass sanktionerade av respektive förbund återfås
licenskostnad efter redovisning som ska vara NCK tillhanda senast 30 november 2016.
Ett krav är dock att den tävlande ställer upp med hjälp vid arrangemang och vid
träningsverksamhet.
 Chip. NCK betalar ungdomschip för aktivt tävlande ungdomar. Slutar cyklisten att tävla
eller går till en annan klubb ska cyklisten köpa loss chipet för 1000 kr eller lämna tillbaka
det till NCK.
 NCK betalar alla anmälningsavgifter 2016 (ej motionslopp) för tävlande upp till och med
juniorklassen. Anmälan ska gå via Idrott Online och man anmäler själv. I undantagsfall ska
anmälan gå genom NCK. (Tävlingar sanktionerade av SCF.)
 För tävlande i seniorklasser gäller att den tävlande anmäler och betalar själv. NCK betalar i
efterskott ut anmälningsavgifterna (ej motionslopp) om ekonomin så tillåter. Ett krav är
dock att den tävlande genomför minst 5 tävlingar i tävlingsklass sanktionerade av Svenska
Cykelförbundet samt ställer upp med hjälp vid arrangemang och vid
träningsverksamhet. Ansökan ska vara NCK tillhanda senast 30 november 2016, kvitton ska
bifogas.
 Medlemmar i NCK betalar inga startavgifter vid NCK´s egna arrangemang med undantag
av EngelbrektsTuren. Anmälan ska vara gjord innan ordinarie anmälningstid har utgått.
 Reseersättning/bensinkostnad för att stödja den enskilde ungdomen som åkt på tävlingar
2016 i tävlingsklass 10-16 år sanktionerade av SCF ansöks senast 30 november 2016,
kvitton ska bifogas. Styrelsen kommer att besluta om ersättning utifrån tagen budget vilket
kan innebära att full ersättning eventuellt ej kan medges.
Juniorer söker bidrag från seniorbudgeten.
 NCK kan bevilja upp till 50 % av avgifter för träningsläger 2016 i den disciplin man tävlar
i, t.o.m. med junior, dock krävs 100 % närvaro. Lägret ska vara arrangerat av klubb, skola
eller förbundet och deltagaren ska representera NCK. NCK betalar i efterskott ut ersättning
om ekonomin så tillåter. Kvitton ska bifogas och ansökan ska vara NCK tillhanda senast 30
november 2016.
 Landslagsuppdrag. Beslutas av styrelsen enskilt. Kvitton ska bifogas och ansökan ska vara
NCK tillhanda senast 30 november 2016.
 Vid Svealandsmästerskap samt SM/NM/EM/VM får alla tävlande för NCK
anmälningsavgiften betald.
 När man anmäler sig till SM blir man automatiskt tillgänglig för stafetten, uteblir man från
stafetten betalar man anmälningsavgiften för SM själv.
 Efteranmälningsavgift betalas av den tävlande.
 Vid utebliven start betalar den tävlande tillbaka hela anmälningsavgiften till NCK om NCK
har betalt den, oavsett orsak till utebliven start.
 Medlemmar i NCK tävlar i NCK:s aktuella klubbkläder och namn. Om man vill tävla i egna
sponsorkläder får man meddela styrelsen detta och få deras godkännande. En ny ansökan
ska lämnas varje år. Vid egna sponsorloggor kontaktas styrelsen.
 Vid prisutdelning, fotografering etc. ska senaste klubbdräkten bäras.
NCK är medlemmar i:
Svenska Cykelförbundet
Svenska Friidrottsförbundet

Svenska Skidförbundet
Svenska Triathlonförbumdet

