Ersättningsregler gällande tävlande i tävlingsklass för CK Fix 2019
Som medlem och tävlande för klubben utgår viss ersättning för tävlingsstart och övriga omkostnader
i samband med tävling enligt nedan. Med tävling menas tävlingar med licenskrav dvs inte
motionstävlingar.













Tävlingsbudgeten för 2019 är satt till 25000SEK och budgeten för licenser är satt till
ytterligare 10000SEK. Styrelsen har rätt att ställa in eller reducera utbetalningar om totala
utgiften överskrider budget och om man bedömer att klubbens ekonomi inte klarar av det
Generellt är klubbens ambition att:
o Klubben ersätter full startavgift upp till 300SEK för alla tävlingar med SWE-cup eller
SM status för disciplinerna LVG, MTB och CX
o Klubben ersätter full startavgift upp till 300SEK för tävlingar i närområdet
o För tävlingar som genomförs i Sverige med ett avstånd på 350 km eller längre från
Helsingborg utgår ett bidrag för boendekostnad för tävlande med 300SEK per natt.
o Bidrag för resor kan ges förutsatt att flera medlemmar från klubben samåker.
Ansökan för detta skall vara inskickad till styrelsen för behandling senast tre veckor
innan tävlingsdatum
o Tävlingar med NM eller VM status samt kval till dessa berättigar till ersättning. Nivån
för ersättningen varierar beroende på förutsättningarna och varje fall behandlas av
styrelsen. Ansökan skall vara inlämnad senast tre veckor innan tävlingsstart
Förslag på tävlingar och som är berättigade till ersättning 2019 listas nedan.
Startavgift behöver inte erläggas till tävlingar arrangerade av Fix. Om man uteblivit från start
och avanmälan ej skett debiteras startavgiften i efterhand.
Vill man deltaga i en tävling som inte är listad kan man äska ersättning genom att i förväg
skicka ansökan för behandling av styrelsen. Ansökan skall finnas tillgänglig för styrelsen
senast tre veckor innan tävlingsdatum och innehålla tävlingsinformation samt förslag på
ersättning. Om ansökan beviljas av styrelsen kommer information att gå ut till
klubbmedlemmar så att alla får möjlighet att deltaga på lika villkor.
Ersättning för bastävlingslicensen, 300SEK, utgår förutsatt att man fullföljt minst 3 stycken
tävlingar som kräver licens
Ersättning utgår ej för
o Efteranmälningsavgift
o Tävlingschip (Gäller ej ungdomar vars chip finansieras via bidrag)
För att erhålla ersättning krävs
o Att man angett ”CK Fix” som klubb vid anmälan så det syns i resultatlistan
o Att man har deltagit iförd klubbens officiella tävlingströja
o Att man under året hjälpt till med klubbens drift och arbete till exempel som
 Funktionär vid tävling arrangerad av klubben
 Ledare för Barn och ungdomsverksamheten
 Ledare vid tisdagscykling eller annat träningstilfälle
 Eller liknande
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Det uppmuntras av klubben att man visar att man deltagit i evenemang/tävling via racereports, foton etc i sociala medier. Använd gärna hashtag #CKFix
Utgifter för licens, startavgift och omkostnader betalas av deltagaren själv som sedan
skriftligen redovisar genom att lista tävling samt resultat och skicka till kassor@ckfix.se. I
ansökan skall även anges på vilket sätt man bidragit till klubbens drift och arbete.
Redovisning skall vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober 2019
Frågor gällande licens, tävlingar och ersättningar skickas till info@ckfix.se
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Förslag på tävlingar
Tävling

Disiplin

Kommentar

Skånealliansen

LVG

Totalt 11 tävlingar. Berättigar till ersättning för tävlingslicens.

Svenska mästerskapen

LVG

SM för Elit, Masters och Ungdom.

Svenska mästerskapen
MTB (XCO, XCE & XCR) i
Östersund

MTB

SM för Elit, Masters och Ungdom.

Svenska mästerskapen
CX i Varberg

CX

Ersätter startavgift

Svenska mästerskapen
MTB (XCM) i Motala

MTB

SM för Elit, Masters och Ungdom.

Masters cup 2019

LVG

Ersätter startavgift och boende enligt ovan samt eventuellt
resekostnad. Skicka in förslag till styrelsen för behandling.

Ersätter startavgift och boende enligt ovan samt eventuellt
resekostnad. Skicka in förslag till styrelsen för behandling.
Totalt 21 tävlingar i linje och tempo. Hela programmet finns på
länken nedan
Ersätter startavgift och beroende på tävling även boende enligt
ovan samt eventuellt resekostnad. Skicka in förslag till styrelsen
för behandling.

Västgötacupen

MTB

Totalt 13 tävlingar.

Långloppscupen

MTB

Ersätter startavgift upp till SEK300 samt boende och eventuellt
resekostnad. Skicka in förslag till styrelsen för behandling.
OBS! Gäller endast för startande i tävlingsklass.

Öresundscupen

LVG

Ersätter startavgift

Staffanstorps linje

LVG

Ersätter startavgift

Fixtempot

LVG

Se ovan

Ringenloppet

LVG

Ersätter startavgift

Elisedals GP

LVG

Ersätter startavgift

Malmöcrossen

CX

Ersätter startavgift

Slaget vid Lund

LVG

Ersätter startavgift
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