Följande som gäller när man tävlar för Norbergs CK 2017


Medlemsavgift 2017:
Medlemsavgiften ska vara betald för aktuellt år. Senast 30 april 2017.



Tävlingslicens 2017:
NCK betalar tävlingslicens för alla aktivt tävlande upp t.o.m. junior inom de förbund NCK tillhör.
Seniorer betalar sin licens själv. *se mer info nedan.



Tävlingschip:
NCK betalar chip för aktivt tävlande upp t.o.m. junior. Slutar cyklisten att tävla eller byter klubb ska
cyklisten köpa chipet eller lämna tillbaka det till NCK. Uppdateringar av chip betalas av den tävlande men
återbetalas av NCK. Kvitto skall redovisas. * se mer info nedan.
Seniorer bekostar chip och uppdateringar själva.



Anmälningsavgifter:
NCK betalar alla anmälningsavgifter för tävlande upp till och med junior till tävlingar sanktionerade av
SCF. (Ej motionslopp).
Anmälan sker via swecyclingonline.se och man anmäler sig själv, samt meddelar kassören att anmälan är
gjord för att klubben ska kunna betala anmälningsavgiften. I undantagsfall ska anmälan gå genom NCK.
För att återfå anmälningsavgift betald på tävlingsplats skall kvitton redovisas. * se mer info nedan.
Seniorer anmäler och betalar avgiften själv. NCK betalar i efterskott ut anmälningsavgifterna
(Ej motionslopp) om ekonomin så tillåter. * se mer info nedan.
Efteranmälningsavgift betalas alltid av den tävlande och ersätts ej av NCK.
Vid utebliven start oavsett orsak är den tävlande skyldig att betala tillbaka hela anmälningsavgiften till
NCK om NCK har betalt den.
Medlemmar i NCK betalar inga startavgifter vid NCK´s egna arrangemang med undantag för
EngelbrektsTuren. Anmälan ska vara gjord innan ordinarie anmälningstid gått ut. Vid anmälan på plats
betalar medlemmen full anmälningsavgift.



Reseersättningar:
För att stödja den enskilde ungdomen som åkt på tävlingar sanktionerade av SCF i tävlingsklass 10-16 år
kan reseersättning ansökas. *se mer info nedan.
Junior . *se mer info nedan.
Styrelsen beslutar om ersättning utifrån fastslagen budget, vilket kan innebära att full ersättning ej medges.
Klubbens buss ska i möjligaste mån användas i första hand.



Läger:
NCK kan bevilja upp till maximalt 50 % och högst 3000:- per säsong och tävlande för kostnader i samband
träningsläger i den disciplin man tävlar i t.o.m. med junior. 100 % närvaro krävs. Lägret ska vara arrangerat
av klubb, skola eller förbund och deltagaren ska representera NCK.
NCK betalar i efterskott ut ersättning om ekonomin så tillåter. *se mer info nedan.



Klubbkläder:
Medlemmar i NCK tävlar alltid i NCK’s aktuella klubbkläder och namn.
Önskar man tävla i egna sponsorbyxor eller med egna sponsorloggor på NCK’s klubbkläder måste det
ansökas hos styrelsen för godkännande. Ny ansökan ska lämnas inför varje säsong.
Vid prisutdelning, fotografering etc. ska senaste klubbdräkten alltid bäras.



Mer info:
Junior:
För att den tävlande skall ha rätt att ansöka om rese- och andra ersättningar skall den tävlande eller förälder
hjälpa till vid NCK’s arrangemang, träningsverksamhet för ungdomar eller vid annan verksamhet som
gagnar hela klubben. Minimum 15 timmar. Junior söker ur gemensam fastslagen budget med senior.
Senior:
För att den tävlande skall ha rätt att ansöka om ersättning för licens och anmälningsavgifter skall den
tävlande genomfört minst 7 tävlingar i tävlingsklass sanktionerade av SCF eller motsvarande. Krav är
dock att den tävlande hjälper till vid NCK’s arrangemang, träningsverksamhet för ungdomar eller vid annan
verksamhet som gagnar hela klubben. Minimum 15 timmar. Senior söker ur gemensam fastslagen budget
med junior.
OBS! Sista ansökningsdag för ersättning 30 november 2017:
Ansökningar för alla typer av ersättningar skall vara. NCK tillhanda senast 30 november 2017, kvitton ska
alltid bifogas för att styrka ersättningsanspråk. Ansökningar inkomna efter 30 november 2017, saknar
kvitton eller att krav inte uppfyllts kommer att avslås.

NCK är medlemmar i:
Svenska Cykelförbundet
Svenska Friidrottsförbundet

Svenska Skidförbundet
Svenska Triathlonförbundet

