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LOV FOR NORGES CYKLEFORBUND 
 
Lov for Norges Cykleforbund, stiftet 26.10.1910, med senere endringer, senest iht. NIFs lovnorm, 

gjeldende fra 01.01.2022.  

Lovendringene fra NIF er tatt inn i loven i henhold til vedtak fra forbundsstyret 04.11.2021, og 

Forbundstinget ble informert 12.03.2022 

 
 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 

§ 1  Formål 
 

 (1) Norges Cykleforbunds (NCF) formål er å fremme sykkelsporten i Norge, og representere idretten 

internasjonalt. 

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 

grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 
 

(1)  NCF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer sykkelsporten og som er medlemmer av 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NCF kan organisere idrettslagene i 

særkretser/regioner. 

 

(2)  NCF er medlem av NIF, Nordiska Cykleförbundet (NoCF), Union Europeen de Cyclisme (UEC) og Union 

Cycliste Internationale (UCI). 

 

(3) For regler om særforbundets plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak, gjelder  

NIFs Lov §§ 2-2 og 2-3;  

 

(4)  For regler om opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, gjelder NIFs Lov § 6-3. 

 

 

§ 3  Oppgaver og myndighet  
 For regler om særforbundets oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov § 6-2 samt NIFs Lov §§ 2-2 og 2-3. 

 

 

§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter 
 

(1) Idrettslag som organiserer sykkelsporten og er medlem av NIF, kan søke om å bli medlemmer i NCF. 

 

(2) Søknad om medlemskap sendes NCF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. 

 

(3) NCF kan fastsette kontingent og avgifter. 

 

(4) Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av Forbundstinget medfører tap av møterett, stemmerett og 

forslagsrett til Forbundstinget 

 

(5) Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i NCF dersom laget skylder kontingent eller avgift, ikke 

overholder NIFs eller NCFs regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder sine 

medlemsforpliktelser 

 

 

 



 
 
(6)  Følgende lagskontingenter, -avgifter og -gebyrer er fastsatt av Forbundstinget, og skal uten påkrav være 

innbetalt til NCF innen fastsatt frist: 

a) Innmeldingsavgift og årskontingent for lag. 

b) Rittavgift og lisenser 

c) Gebyr ved overgang 

d) Administrative gebyrer ved å unnlate rapportering/oversitte frister for rapportering knyttet til 

idrettsregistrering og arrangementer. 

e) Ilagte bøter 

 

(7)  Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å fastsette satsene på bøter samt kontingenter, avgifter og 

gebyrer som det budsjettmessig er gjort beslutninger om. En oversikt over vedtatte satser skal meddeles 

alle organisasjonsledd innen 01.12. året før angjeldende sesong. 

 

 

II. TILLITSVALGTE 

§ 5 Kjønnsfordeling  

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv og ved representasjon til Forbundstinget gjelder 

NIFs Lov § 2-4. 

 

§ 6  Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv. 

 For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 12 og NIFs Lov §§ 2-5, 2-6, 2-7. 

 

 § 7 Inhabilitet 

(1) For regler om inhabilitet, gjelder NIFs Lov § 2-8. 

 

§ 8 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
(1)       For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs Lov §§ 2-9 og 6-6(5). 

 
(2) Protokoller og referater fra NCFs styre, utvalg, grupper og komiteer er å anse som offentlige og skal 

publiseres så snart disse er godkjent. Offentlighetslovens vurderinger skal benyttes dersom det er behov for 

å unnta informasjon i dokumentene. 

 

 

§ 9 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
(1) For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs Lov § 2-10.  

 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 10 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  
(1)       For regler om regnskap og revisjon mv, gjelder NIFs Lov §§ 1-7, 2-11, 2-13, og 2-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  
 

§ 11  Forbundstinget 
(1)  NCFs høyeste myndighet er Forbundstinget som avholdes annethvert år (like årstall) senest midten av 

mars. 

 

(2) Ordinært og ekstraordinært Forbundsting: 
 gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs Lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19 og 2-20. 

 

(3) Fellesmøte 
I hvert år mellom Forbundstingene avholdes det fellesmøte med Forbundsstyret, representanter fra 

regionstyrene, klubber/lag og tingvalgte og styreoppnevnte komite- og utvalgsmedlemmer. Møtet avholdes 

helst innen utgangen av februar. Fellesmøtet innkalles av Forbundsstyret med minst 1 måneds varsel. 

Saksliste utarbeides av Forbundsstyret og sendes senest 14 dager før møtet avholdes. I den utstrekning 

Forbundsstyret finner det aktuelt, kan det også innkalles til andre fellesmøter i perioden mellom 

Forbundstingene. 

 

 

§ 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

 

(1)       På Forbundstinget møter med forslagsrett: 

a) Forbundsstyret. 

b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd. 

c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Forbundstinget 

a) Forbundsstyret. 

b) Alle syv regioner i NCF kan stille med seks (6) representanter på Forbundstinget 

c) Representanter fra lagene, etter følgende skala, og basert på aktivitetstallene før Forbundstinget 

avholdes: 

1-100 medlemmer - 1 representant. 

101-400 medlemmer - 2 representanter. 

   401 medlemmer og over – 3 representanter 

 

d) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av 

styret: 

   

e) Representasjon beregnes etter ovennevnte skala (1) for aktivitetstall fra siste oppdaterte 

Idrettsregistrering og meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til Forbundstinget 

   

(f) For representasjonsrett for idrettslag/klubber, gjelder NIFs Lov § 10-3 (1) 

 

(g) Forbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av 

særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på Forbundstinget i saker som ligger innenfor utvalgets/komitéens 

arbeidsområde: 

a) Kontrollutvalgets medlemmer 

b) Valgkomiteens medlemmer 

c) Lovutvalgets medlemmer 
d) Ledere i øvrige ting valgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er 

forhindret fra å møte. Ledere i øvrige utvalg/komitéer oppnevnt av Forbundsstyret, 

eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. 
 

 



 
 
(4) Møterett og talerett på særforbundstinget: 

a)    Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

b) Forbundets generalsekretær. 

a)       Representant fra NIF. 

 

  

§ 13 Forbundstingets oppgaver 

 

(1) Forbundsstinget skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e) 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

5. Velge tellekorps 

6. Godkjenne innkallingen. 

7. Godkjenne saklisten. 

8. Godkjenne forretningsorden. 

9. Behandle beretning for NCF, herunder beretninger fra ting valgte organer. 

10. Behandle NCFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og 

kontrollutvalgets beretning. 

11. Behandle forslag og saker. 

12. Behandle eventuelle endringer av Reglement for Utmerkelser (RU), Reglement for Norske 

Rekorder (RR) og Øvelsesprogram for Mesterskap (ØPM). 
13. Fastsette kontingenter og avgifter. 

14. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

15. Engasjere revisor til å revidere NCFs regnskap. 

16. Foreta følgende valg: 

a) Forbundsstyret med president og 2 visepresidenter, 6 styremedlemmer og 1 varamedlem.  

b) Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

c) Representanter til Idretts-tinget og møter i de organisasjoner NCF er tilsluttet eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  

e) Lovutvalg med leder, to (2) medlemmer og ett varamedlem 

f) Disiplinær og sanksjonsutvalg med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem 

g) Grenutvalg: 

GU Landevei – 6 medlemmer 

GU Terreng Rundbane/Maraton – 6 medlemmer 

GU Terreng Utfor/Enduro – 6 medlemmer 

GU BMX – 4 medlemmer 

GU Bane – 6 medlemmer 

GU Sykkelkross – 3 medlemmer 

GU Trial – 3 medlemmer.  

GU E-sykling – 3 medlemmer 

Forbundsstyret velger leder og en med teknisk kompetanse om det er nødvendig. 

 

 President og visepresidenter velges enkeltvis. Øvrige styremedlemmer velges samlet. 

Deretter velges varamedlem(ene) samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges. 1. 

varamedlem, 2. varamedlem osv.  

 

For øvrige utvalg og komiteer velges ledere og nestledere enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 

Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges. 1. 

varamedlem, 2. varamedlem osv.  

 

 For regler om krav til ungdomsrepresentasjon i Forbundsstyret og valgkomiteen, gjelder NIFs § 2-5, 7). 

 

 



 
 

§ 14 Stemmegivning på Forbundstinget 
(1) For regler om stemmegivningen på Forbundstinget, gjelder NIFs Lov § 2-21 

 

 

§ 15 NCFs styre 
 

(1) NCF ledes og forpliktes av styret som representerer NCF utad. 

 

(2) Styret er NCFs høyeste myndighet mellom Forbundstingene, men visse beslutninger kan kun vedtas av 

Forbundstinget iht. § 17 og NIFs Lov §§ 2-22, jfr. 6-6(5) 

 

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av NCFs virksomhet hører under styret. 

 

Styret skal bl.a. sørge for: 

a) NCFs mål ivaretas 

b) Forsvarlig organisering av NCFs virksomhet og økonomistyring 

c) At beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak, og NCFs Lov og Forbundstingets 

vedtak 

d) Arbeid med saker nevnt i § 3 

e) Godkjenne regioners navn og grenser, lagenes merker og drakter. 

f) Tildele mesterskap etter søknad fra lag/regioner, og innenfor de retningslinjer som er gitt av 

Forbundstinget – kfr. ØPM. 

g) Godkjenne konkurransereglementene etter innstilling fra GU og TU 

h) Hvis det er opprettet Ungdomsutvalg, skal styremedlemmet som er under 26 år i valgåret være 

leder av utvalget. 

i) Klubb-/Lagsdrakter skal godkjennes og registreres av Forbundsstyret, eller den Forbundsstyret gir 

fullmakt til.   

 

(4) Forbundsstyret skal føre tilsyn med NCFs virksomhet og ev. daglig ledelse, og kan fastsette instruks 

for generalsekretæren. 

 

(5) Forbundsstyret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, 

og utarbeide mandat/instruks for disse. 

 

(6) Forbundsstyret skal oppnevne representanter til Idrettstinget dersom Forbundstinget ikke hr valgt 

representanter. 

 

(7) Forbundsstyret skal avholde møter når presidenten lederen bestemmer det eller minst to 

styremedlemmer forlanger det. 

 
(8) Forbundsstyret har et Arbeidsutvalg (AU) bestående av President og 2 visepresidenter. AU kan 

behandle og avgjøre de saker som Forbundsstyret gir fullmakt til, og innenfor de pålegg og 

begrensninger som Forbundsstyret setter.  

 

(9) Det skal føres protokoll over Forbundsstyrets og AUs forhandlinger og vedtak. AUs protokoller skal 

forelegges Forbundsstyret.  

 

(10) Informere og samarbeide med regionene om styrets saker og vedtak. Det skal avholdes 

Regionledermøte minst 2 ganger pr. år, og kontaktmøte med regionene minst 1 gang pr. år. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

§ 16 Kontrollutvalg, valgkomite og øvrige tingvalgte organer 
 

(1) For regler om Kontrollutvalget, gjelder NIFs Lov § 2-12 

 

(2) For regler om Valgkomiteen, gjelder NIFs Lov § 2-18 

 

(3) Lovutvalget 
 

A) Lovutvalget skal være Forbundsstyrets rådgivende organ på det lovtekniske område i lov- og 

reglementspørsmål. 

B) Lovutvalget skal avgi lovtekniske uttalelser til innkomne forslag til Forbundstinget vedrørende 

endringer av lov (L), reglement for utmerkelser (RU), reglement for norske rekorder (RR) og 

øvelsesprogram for mesterskap (ØPM) 

C) Redigere den del av Lovheftet som omfattes av LUs mandat. 

D) Lovutvalget avgir rådgivende uttalelser om tolkningen av lov eller reglementer, og om andre 

generelle spørsmål, som forelegges den av Forbundsstyret eller av de organer som er opprettet i 

medhold av denne lov, samt av NCF sine regioner. 

Lovutvalget kan også på eget initiativ avgi rådgivende uttalelser. 

Forbundsstyret kan be lovutvalget om råd i enkeltsaker. 

 E) Forestå innstilling og tildele utmerkelser som ikke er tillagt andre organer. 

 

(4) Disiplinær- og Sanksjonsutvalget: 
Disiplinær- og Sanksjonsutvalget skal behandle og avgjøre saker etter NCFs konkurransereglement jfr. 

NIFs lov §11-2 

 

 

§ 16   Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 

 

1) For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff, gjelder NIFs regelverk (NIFs Lov Kap. 11 

og 12 og Antidopingregelverk og NCFs konkurransereglementer. 

 

2) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk. 

 

 

§ 17  Avtaler og samarbeid mellom NCF og næringslivet 

 
1) For regler om Avtaler og samarbeid mellom NCF og næringslivet gjelder reguleres i NIFs lov kapittel 13 

og NCFs reglement for drakt og reklame. 

 

 

§ 18  Oppløsning – Sammenslutning – utmelding  
 

(1) For regler om oppløsning, utmelding mv., gjelder NIFs Lov § 6-6. 

 

 

 

 

 


