
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regelverk for Norgestreff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vedtatt første gang på NMCU's årsmøte i 1998 

Revidert på NMCUs årsmøte i 2002, 2007, 2011,2012 og 2015 

 



Søknad 

Det er bare NMCU-tilknyttede klubber som kan søke om/få tildelt Norgestreffarrangementet. 

Sentralstyret har ansvaret for å sende ut søknadsskjemaer til klubbene som skal benyttes ved 

søknad om å få arrangere Norgestreff 2 - to - år fram i tid. Dette søknadsskjemaet bør 

fortrinnsvis trykkes i MC-bladet 

Årsmøtet velger arrangør av Norgestreffet, jfr. Vedtektene §4, f. Søknaden som ikke oppfyller 

Regelverk for Norgestreffet skal avvises av sentralstyret eventuelt legges fram for årsmøtet. 

 

 

Søknadsfrist  
Søknad om å få arrangere Norgestreff to år fram i tid skal være sentralstyret i hende 4 uker 

før årsmøtet, som etter NMCUs vedtekter skal avholdes i første halvdel av september 

For sent innkomne søknader skal avvises av sentralstyret event. legges fram for årsmøtet, jfr. 

årsmøtevedtak 1997. Hvis det ikke har innkommet en eneste søker ved søknadsfristens utløp, 

er det TTK's oppgave, i samarbeid med sentralstyret, å finne fram til en arrangør blant 

NMCU's medlemsklubber. Søkere har anledning til å presentere sin søknad for årsmøtet 

skriftlig, muntlig ol. 

 

 

Trefftidspunkt 

Norgestreffet bør arrangeres andre helg i juli, men det er likevel mulig å søke om å få treffet 

på et annet tidspunkt. 

 

 

Treff & Turkomiteens ansvar 

1. Det er TTK's ansvar at arrangøren av Norgestreffet blir gjort kjent med de reglementer og 

vedtak som gjelder for arrangementet. 

2. TTK skal også bistå arrangøren med råd og rettledning dersom dette er ønskelig. 

3. Komiteen er ansvarlig for at NMCU er representert på Norgestreffet. 

4. TTK har ansvaret for å dele ut NMCU's vandrepris. 

5. TTK har ansvaret for at NMCU blir synliggjort på en god måte på treffet. 

 

 

Sentralstyrets ansvar 

1. Hvis TTK ikke ivaretar sitt ansvar, er det sentralstyrets ansvar å påse at NMCU's 

oppgaver i forbindelse med Norgestreffet blir løst på en ordentlig måte. 

2. Det er sentralstyrets ansvar å påse at NMCU-standen er bemannet på Norgestreffet, gjerne 

i samarbeid med TTK. Standen utstyres fra sekretariatet. 

3. Sentralstyret har ansvaret for at Norgestreffet blir annonsert i NMCU kalenderen, hos 

utenlandske organisasjoner og betaler for en mindre annonse i aktuelle mc-tidsskrifter.. 

4. Sentralstyret har ansvaret for at det er en vandrepris klar for Norgestreffet. 

 

 

Kretsenes ansvar 
1. Representanter fra kretsene skal følge opp treffarrangøren i forkant, under og etter treffet. 

Nivået på oppfølgingen avtales mellom kretsen og sekretariatet. 

2. Kretsen skal ha folk godt synlig og i NMCU-antrekk noen timer hver dag på treffet.  

3. Om mulig bør ett par av kretsrepresentantene være tilstede ved innmeldingen på treffet og 

ønske velkommen på vegne av NMCU 

 



Norgestreffarrangørens oppgaver og ansvar 
1. Det skal være NMCU-rabatt på Norgestreff. 

2. Prisen for å komme inn på Norgestreff skal stå i et rimelig forhold til hva deltagerne får 

tilbake. 

3. Arrangøren har ansvaret for å utforme annonser beregnet på MC-avisa og Bike. 

Annonsene betales etter avtale av NMCU. 

4. Arrangøren har ansvaret for å hjelpe til med fysisk utstyr til NMCU-stand, som border, 

stoler, tak over hodet ol. Norgestreffarrangøren bør legge fram rammene for sitt 

arrangement på årsmøtet. Disse bør følges opp så godt som mulig. 

5. Arrangøren skal utarbeide program for treffet. Dette skal deles ut i samband med 

innmeldingen. Programmet skal inneholde minimum en side med informasjon om NMCU.  

6. I programmet skal det stå når NMCU-stand åpner og stenger. 

7. I programmet skal utdeling av NMCU-premiene stå som eget punkt. 

8. Arrangøren skal avtale med sekretariatet om ovennevnte punkt.  

 

 

 

Krav til treffet 

Norgestreffet er og skal være et treff som innehar en jevnt over høyere kvalitet enn vanlige 

treff. Treffplass, avvikling, innhold og prisnivå skal samvirke for å løfte treffet. 

 

På Norgestreff skal det være 

1. Et rolig område hvor barn kan oppholde seg, få sove ol. Arrangøren må påse at dette 

området ikke okkuperes av folk som ikke kan love ro og orden. Andre treffdeltagere som 

ønsker å bo på dette området, bør kunne få lov til det, men må love å holde fred og 

edruelig oppførsel. 

2. Det skal være varmetelt/hus på treffplassen med plass til mange av treffdeltagerne som er 

åpent og tilgjengelig hele døgnet.  

3. Gratis og tilstrekkelig kaffe. 

4. Frokost alle dager skal være inkludert i treffavgiften og alle måltider som er innbakt i 

treffavgiften må inneholde nok mat. 

5. Priser skal ligge på vanlig treffnivå.  

6. Det må være mulig å få gått på do og få vasket seg på en akseptabel måte gjennom hele 

treffet.  

7. Treffarrangøren må være synlig og edru hele tiden. 

8. Vakter skal være kjent med arrangementet og de regler som gjelder for treffet og de 

beslutninger treffarrangøren har tatt. 

9. Treffmerker skal deles ut i forbindelse med innsjekking på treffet og skal inngå i 

treffavgiften. 

10. Det skal være mulig å få kjøpt mat, drikke og evt. enklere kioskartikler på stedet eller i 

umiddelbar nærhet 

11. Det skal være levende musikk minimum en kveld (lørdag). 

12. Det skal være leker og aktiviteter. Jo flere, jo bedre. Må holdes i god avstand fra 

”roligområdet”. 

13. Det skal ikke flyte av søppel og tomflasker på treffplassen - ryddegjeng bør være aktiv 

hele tiden. HUSK - det pleier å komme mange mennesker.  

 

 

 

 



På Norgestreff bør det være: 

1. Premiering bør foregå på lørdag kveld ca. kl.20.00 evt. kl.21.00. 

2. Med unntak av NMCU's vandrepris er premiering opp til arrangøren. 

3. Minimumspremiering fra arrangøren skal være: Lengst kjørte klubb, lengst kjørte mann, 

lengst kjørte kvinne, bosatt i Norge og lengst kjørte fører, bosatt i utlandet.  

 

 

 

NMCU's vandrepris 
Følgende reglement gjelder for NMCU's vandrepris til Norgestreff: 

1. NMCUs vandrepris til Norgestreffet utdeles til den klubben* som oppnår flest kjørte 

kilometer til treffet. 

2. Antall kilometer (i følge standard avstandstabell) fra klubbmedlemmenes hjemsted meldes 

inn ved ankomst treffet (fører og passasjer). Klubbmedlemmenes innmeldte kilometer 

legges så sammen og gir totalt antall kjørte km for klubben. 

3. Ankomsttid til treffet (innsjekking) er senest lørdag kl.18.00 for å telle med i 

konkurransen. 

4. NMCU's vandrepris til Norgestreffet vinnes til odel og eie ved at samme klubb har vunnet 

tre napp i den. Sekretariatet påser at vinnerklubbens navn inngraveres på pokalen og 

ettersendes. 

5. Vinnerklubb med mindre enn tre napp forplikter seg til å bringe prisen til neste års 

Norgestreff. 

6. TTK bør stå for overrekkelsen av vandreprisen på Norgestreff.  

7. I tillegg bør TTK samtidig dele ut premier for fjorårets Treffkonkurranse. 

 

* Med «klubben» menes lokale klubber eller lokale avdelinger av landsomfattende klubber. 

 

 

Økonomi 

Arrangøren av Norgestreffet skal sende tilbake 5 % av treffets overskudd til NMCU. 

Arrangøren er pålagt regnskapsplikt og skal ha valgt en revisor.  

Arrangøren må innen 31.12. legge fram et revisorgodkjent regnskap for NMCU.  

Innen samme frist skal også NMCU-bidraget være betalt. Dersom arrangøren ikke fremlegger 

godkjent regnskap innen fristen, kan NMCUs sentralstyre skjønnsmessig fastsette størrelsen 

på NMCU-bidraget. 

 


