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PERSONLIGE BRIKKER 2010 – NASJONALT SYSTEM. 
 
Systemet med personlige brikker og et nasjonalt resultatprogram ble presentert på 
Forbundstinget 2008, som ga sin tilslutning til å innføre dette. 
 
• I sesongen 2010 skal alle ryttere ha personlige brikker, som skal delta i: 

o NM, UM, NorgesCup, alle NCF-ranking ritt (landevei og terreng 
rundbane), NM-Veteran og VeteranCup. 

o Det er også en fordel om det benyttes i UL; dvs M/K10-12 
o D.v.s M/K 13-14, M/K15-16M/K-Jun, M/K-U23, M/K-Elite, M/K30+ 

• Disse brikkene kan/skal brukes i alle øvrige aktive ritt for disse klassene. 
 
Brikkene er personlig - d.v.s at hver enkelt rytter er ansvarlig å ha med sin brikke til alle 
ritt som benytter resultatprogrammet eSykkel. Brikker kan ikke byttes internt i 
klubben, den er koblet opp mot personen. 
Ryttere som glemmer sine brikker, kan få leid av arrangørene, prisen er min kr. 100/dag 
 
NCF vil fakturere aktuelle klubber/konkurransefellesskap/UCI-Team for brikkene. Den 
interne organisering av betaling for brikken er opp til hvert enkelt klubb/KF/UCI-Team. 
• Pris pr. brikke er kr. 500,00 – brikken gjelder for 3 år. 
• Ryttere som har brikke fra 2008/2009 trenger ikke å bestille ny brikke. 
• Ryttere som har personlig brikke fra ski/skiskyting må ikke kjøpe brikke for sykling, 

men NCF må få tilsendt brikkenummeret, for å få registrert den for sykling. 
 
For at påmeldinger og resultatprogram skal fungere, med kobling til de personlige 
brikken, må påmeldinger foretas ved bruk av SportsAdmin og utføres av  
Påmeldingsansvarlig i klubben. 
 
For at dette skal på plass i god tid før sesongstart, ber vi om at listen returneres 
fortløpende. Bestillinger utover i sesongen er selvfølgelig mulig 
 
Vi ber klubbene, Konkurransefelleskapene og UCI-Continental team å fylle ut vedlagte 
excel-ark. 
 
• Det er særdeles viktig at Idrettsnummer og rytternes navn fylles ut slik det 

står oppført i klubbens medlemsregister. 
 
 
Returnere det til oss; bruk E-post: heikki.dahle@sykling.no 
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