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REGLEMENT FOR UTMERKELSER (RU) 

 

1. NCFs MERKE 
1.1 NCFs merke er formet som et skjold med et rødt, hvitt og blått felt. Det røde feltet 

utgjør øvre, venstre del, og skilles fra det blå feltet nederst til høyre med det hvite 
feltet på skrå fra øvre høyre hjørne i 45 gr ned mot venstre. I det hvite felt NCF i 
gull, i det røde felt stiftelses-datoen og i det blå felt stiftelsesåret. På toppen av 
skjoldet er plassert en forgylt sykkel. 

1.2 Forbundsstyrets medlemmer bruker dette som styremerke. Fratredende 
styremedlemmer kan beholde sitt merke, men det må ikke bæres. 

1.3 Som medlemsmerke brukes en miniatyrutgave av dette merket. 
 
2. PLAKETTER 
2.1 Plakett i gull, er NCFs høyeste utmerkelse, og er utformet på “liggende” teak plate 

85mm x 57mm og 8mm tykk. Inntrukket fra alle sider er det montert en høyglanspolert 
sølvplate på 67mm x 45mm. Fra midten av platen og oppover er det montert en 
sykkel i sølv med ytre mål 39mm x 20,5mm med bakenforliggende forgylt ekekrans  
med diameter 32mm. Midt under sykkelen er det påmontert en høyglanspolert 
sølvplate på 67mm x 14mm for gravering, og utenpå denne igjen i ytterste høyre kant 
NCFs merke som under 1.1. Tildeling av plaketter under dette punkt skjer 
personlig ved Forbundstinget eller andre spesielle anledninger. 

2.2 Plakett i gull  (forgylt sykkel og krans)  kan tildeles personer som har nedlagt et 
betydnings-fullt arbeide for syklesportens utvikling, administrativt/ sportslig, og 
som tidligere har mottatt Diplom/Bronseplakett . 

2.3 Plakett i sølv kan tildeles lag og kretser som enten har gjort seg spesielt fortjent, 
eller som hederstegn ved jubileer. 

 
2.4 Plakett i bronse kan tildeles personer som har nedlagt et betydningsfullt, 

administrativt arbeide for syklesportens utvikling. For øvrig gjelder regler 
under pkt. 4 Fortjenestemerke 4.2 og 4.3 og at vedkommende har mottatt 
dette merke ved en tidligere anledning. Plaketten i bronse er NCFs nest 
høyeste utmerkelse.  

 
3. DIPLOMER 
3.1 NCFs diplom er utformet på kraftig dokumentpapir og er i A4-format. Diplomet 

utformes etter NCFs retningslinjer. 
3.2 NCFs diplom tildeles alle som blir mester i offisielle Norgesmesterskap i individuelle 

øvelser på landevei, bane, terreng og BMX. 
3.3 NCFs diplom tildeles de tre første lagene i de offisielle Norgesmesterskapene i 

lagøvelser - kfr. ØPM om hvilke øvelser dette gjelder. 
3.4 NCFs diplom tildeles lag og ryttere som setter norgesrekord - kfr. Reglement for 

Rekorder (RR). 
3.5 NCFs diplom bekostes av NCF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norges Cykleforbund - Lov og Regelverkshefte 2012 
Del 4 - Reglement for Utmerkelser (RU)     

2 

4. FORTJENESTEMERKE 
4.1 Fortjenestemerket er utformet som under 1.1, men har i tillegg ekekrans i gull som 

bakenfor-liggende ramme. 
4.2 Fortjenestemerket kan tildeles personer som har vist interesse for syklesporten 

gjennom: 
 spesielt administrativt engasjement på klubb-, krets- og forbundsplan 
 spesiell innsats for utvikling av syklesporten i sitt nærmiljø eller distrikt 
 spesiell innsats/prestasjon administrativt/sportslig, og som ikke dekkes av 

foranstående eller pkt. 7 
4.3 Fortjenestemerket tildeles ved Forbundstinget eller andre spesielle anledninger, og 

utdeles personlig. Forslag til tildeling av Fortjenestemerke kan fremmes til 
NCF gjennom klubb/lag, region. For å komme i betraktning skal 
vedkommende tidligere ha blitt hedret på klubb eller regions plan. 
Lovutvalget foretar innstillingen.  

 
5. MEDALJER 
5.1 NCFs mesterskapsmedalje for senior er NCFs merke omgitt av ekekrans, opphengt i 

nål med nasjonalfarget bånd. 
5.2 NCFs mesterskapsmedalje for junior er lik mesterskapsmedaljen for senior, men i 

miniatyr. 
5.3 I de offisielle Norgesmesterskapene tildeles mesterskapsmedaljene i gull (forgylt), 

sølv og bronse til de tre beste ryttere i alle individuelle øvelser, og til rytterne på de 
tre beste lagene i lagmesterskapene. 

5.4 Inskripsjon om distanse - eventuelt klasse og år - skal graveres på samtlige 
medaljer. 

5.5 NCFs mesterskapsmedaljer bekostes av NCF. Arrangøren plikter imidlertid å betale 
NCF en fast avgift pr. startkontingent til dekning av medaljekostnader. 

 
6. MESTERSKAPSTRØYE 
6.1 Mesterskapstrøyen er utformet med nasjonalfargene sterkt fremhevet. Design 

forøvrig bestemmes av Forbundsstyret. 
6.2 NCFs mesterskapstrøye tilfaller vinnerne i de individuelle mesterskap som 

Forbundsstyret til enhver tid fatter vedtak om. 
6.3 Vinner av mesterskapstrøyen skal benytte denne i samme disiplin som den er 

vunnet i, inntil ny trøye blir utdelt - kfr. UCIs bestemmelser. 
6.4 Vinner av mesterskapstrøyen kan ha sitt lags sponsormerke på trøyen. 
6.5 Mesterskapstrøyene bekostes av NCF. 
 
 
7. HEDERSMERKE 
7.1 Hedersmerket er 22mm radius sirkelformet med rødt/blått/hvitt i ringer ytterst (3mm). 

I innerste del av sirkelen er det en syklist sett halvt fra venstre forfra (9mm) oppå et 
Norgeskart som dekker hele den innerste sirkelen i høyde, og plassert nord/sør-
riktig. Syklisten og Norgeskartet er i gull, mens sirkelen forøvrig er i lyse blått. 
Øverste 1/4-del er et felt i hvitt oppå ringene, ramme i gull og med “N  C  F” i gull.  
Nederse 1/4-del er utformet som foranstående men med “HEDERSMERKE” i gull. 
Merket ligger i en ramme av ekekrans som dekker halve omkretsen. 

7.2 Hedersmerket tildeles seniorryttere (M/K landevei og bane, BMX og Terreng) som 
har oppnådd 30 poeng etter følgende beregninger: 

 
 
 
 
 
 



Norges Cykleforbund - Lov og Regelverkshefte 2012 
Del 4 - Reglement for Utmerkelser (RU)     

3 

En-dagers ritt          
Plass OL VM/ 

World 

Cup slgt 

EM/WC/ 

PT 

NOM/ 

EM-

runde 

NM N-Rek/ 

Landsk

. 

Int 

En-

dagers 

Int 

En-

dagers 

Int 

En-dagers 

       Ref. 

UCI-

1.HC 

Ref. 

UCI- 

1.1 

Ref. UCI- 

1.2, E1 

1 10 10 6 3 2 1 5 4 3 

2 8 7 5 2   3 3 2 

3 6 5 4 1   2 1 1 

4 4 4 3       

5 3 2 2       

6 2 1 1       

fullført 1 1 1    1   

 
 

Etapperitt 
Plass Etappe * 

S-L Ind 

Etappe * 

S-L Ind 

Etappe * 

S-L Ind 

Etappe * 

Etp-seier 

Etappe * 

Etp-seier 

Etappe * 

Etp-seier 

Etappe * 

S-L lag 

 Ref. UCI-

2.HC/GT/

PT 

Ref. UCI-

2.1  

D1 

Ref. UCI- 

2.2, D2 

Ref. UCI- 

2.HC/PT 

Ref. UCI- 

2.1, 

D1 

Ref. UCI- 

2.2, D2 

 

1 8 6 5 3 2 1 3 

2 6 4 3    2 

3 5 3 2    1 

4 4       

5 3       

6 2       

fullført 1 1 1     

 
Dersom UCI gjør endringer i sine kategoriangivelser, skal det etter Forbundsstyret/TKLRs 
anvisninger foretas justeringer i foranstående tekst slik at intensjonene i tabellene 
opprettholdes. 
 
 
8. H M KONGENS POKAL 
8.1 H M Kongens Pokal tildeles en av Norgesmestrene i seniormesterskapene individuelt 

- kvinner og menn. - Det forutsettes minimum 15-femten- deltakere i øvelser hvor 
pokalen deles ut. 

8.2 Pokalen alternerer mellom de forskjellige individuelle øvelser som holder en 
tilfredsstillende standard, og hvor kriteriene for gjennomføringen er fastsatt i 
øvelsesprogram for mesterskap (ØPM). 

8.3 Forbundsstyret skal påse at det ved innbydelsen til det/de aktuelle mesterskap blir 
opplyst om utdeling av pokalen. 

8.4 Dersom pokalen blir satt opp i banemesterskapene (kun individuelle øvelser), skal 
en komite bestående av rittleder, rittets overdommer og en representant fra 
sportslig komite avgjøre ved skjønn hvem som skal tildeles pokalen. 

 
 
 
 
 
 
 


