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         Vøyenenga, 10.12.2021 

INNKALLING TIL FORBUNDSTINGET 2022 
 
I henhold til NCF’s lov § 14 og 15, innkalles det herved til Norges Cykleforbunds 90. ordinære ting, 
som avholdes lørdag 12. – søndag 13. mars 2022 på: 

 
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen 

 
Tinget åpnes lørdag 12. mars kl. 10.00, og beregnes avsluttet søndag 13. mars kl. 13:30 
 
I tillegg vil det være en temakveld fredag 11. mars fra kl. 17.00-20.30. Disse temaene kommer vi 
tilbake til. 
 
Forbundstinget 2022 legges til rette for både fysisk og digital gjennomføring. Nærmere informasjon 
distribueres senere. Digital gjennomføring gjelder ikke temakvelden. 
 
Representasjonsrett på Forbundstinget har klubber/lag som har sitt forhold til NCF, NIF eller andre 
overordnede idrettsorganisasjoner i orden (eks: økonomi, gjennomført og godkjent Samordnet 
registrering 2020). Klubber/lag som ikke har dette i orden har ikke representasjonsrett. 
 
Antall representanter som klubber/lag kan sende representanter, basert på aktivitetstallene fra 
Samordnet registering 2020: 
 

Aktivitetstall 1-100    - 1 representant. 
Aktivitetstall 101-400 medlemmer   - 2 representanter. 

   Aktivitetstall 401 medlemmer og over  - 3 representanter 
 
Alle regionene kan møte med 6 representanter.  
Forøvrig kan det møte representanter i henhold til NCF’s lov § 15.  
Se også § 6 om kjønnsfordeling. NCFs Lov - HER 
 
Forslag til endringer av NCFs Lov (Lov), Øvelsesprogram for Mesterskap (ØPM) og reglementer som 
ønskes behandlet på Forbundstinget, må være NCF i hende senest mandag 24. januar 2022.  
 
Forslag sendes til: heikki.dahle@sykling.no  
 
Dagsorden, beretninger, regnskap etc. vil bli utsendt/lagt ut på www.sykling.no senest 14 dager før 
tinget skal avholdes. All påmelding skal skje på fullmaktsskjema som sendes senere. 
 
Med sportslig hilsen 
Norges Cykleforbund 

 
Jan-Oddvar Sørnes    
President    

http://www.sykling.no/sites/default/files/media/Dokumenter/Lover%20og%20regler/2016%20Lov%20Norges%20Cykleforbund%20oppdatert%20pr.%20150317%20med%20merknader.pdf
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