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Vedr.:  Servicesamband 2022 
 
Norges Cykleforbund har konsesjon fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for landsdekkende frekvenser og talegrupper. 
 
Frekvensene vil dekke to områder: 

• Dommersamband 

• Servicesamband 
 
NCF står som konsesjonsinnehaver og er eier av alt utstyr. 
 
NCF har hånd apparater og repeatere (signalforsterkere) slik at det kan bli optimale sambandsforhold under alle 
NorgesCup ritt, rankingritt, NM og norske UCI-ritt. 
Sambandet skal kun dekke de klasser som deltar i NorgesCup og NCF-Ranking Landevei (M/K-Sen og M/K-Jun). 
 
NCF disponerer et betydelig antall hånd apparater, og vi skal klare å levere til alle som bestiller – forutsatt at bestillingen 
er NCF i hende senest mandag 18. april 2022. 
 
For å finansiere konsesjons leie, service, vedlikehold og suppleringer, blir hver klubb, som bestiller apparat til 
servicesambandet, fakturert et fast beløp pr. apparat til NCF. Beløpet dekker de ovennevnte kostnader og er årlig. 
 
Pris per sett, leie sesongen 2022 er kr. 3.500,00 
 
Apparatene utleveres i forbindelse med Rogaland 3-Etappers, Sundvollen/Ringerike GP, NC-LV i Stjørdal 
(13.-15.mai 2022) - alternativt kan de hentes på NCFs kontor 
 
I de tilfeller der klubber/teams bare vil leie sambandsutstyr for en NC-/NR-helg, eller enkeltøvelser i NM, er leieprisen 
satt til kr. 500,00. Avtale gjøres med NCFs sambandsansvarlig ved arrangementet. 
 
Klubber/teams som har investert i eget utstyr, til bruk i Norge, vil bli fakturert kr. 1.000,- per apparat, sesongen 2022. 
NCF forutsetter at disse apparatene/utstyret er godkjent for bruk i Norge – kan kun brukes til lytting. Se eget skjema. 
 
Bestilling/avtale sendes til: heikki.dahle@sykling.no 
 

Frist for innsending av bestilling: Mandag 18. april 2022 
 
Med hilsen 
Norges Cykleforbund 

 
Heikki Dahle 
Spesial rådgiver 
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