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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. 

 

 


