
 

 

 

 Ersättningar vid tävlingar och reseersättning vid tävling gäller enligt protokoll 190212 för 
ungdom/junior och elit/U23. 

Enda revideringen är maxbeloppet som ändras från 300 kr till 350 kr per tävlingsstart.  

Vid oklarheter eller för tävlingar som inte regleras i protokollet görs en ansökan till styrelsen som 
fattar beslut i varje enskilt fall.  

Beslutet 190212 kompletteras med:  

• Klubben ersätter alltid kostnad för licens för barn- och ungdom samt chip under förutsättning att 
ungdomen genomför minst 5 tävlingsstarter. Detta utbetalas efter säsongen.  

För juniorer och äldre krävs minst 10 tävlingsstarter per år för att få licensen och kostnad för chip 
(motsvarande utlägget) återbetald.  

• Medlemskap ska inbetalas efter senast 3 träningstillfällen och gäller för resten av året.  

• Föräldrar till barn och ungdom som får ersättning för tävlingar samt till tävlande över 15 år som får 
ersättning för tävlingar förväntas bidra till föreningen genom att hjälpa till som ledare, funktionärer 
eller på annat sätt som beslutas av styrelsen.  



• För att klubbens cyklister ska kunna representera Uddevalla CK på lämpligt sätt får tävlingscyklister 
stöd med tävlingskläder till ett värde av 4500 kr under en 3- årsperiod under förutsättning att: - Upp 
till 12 år minst 5 tävlingsstarter per år. - Över 13 år, (13-99 år) minst 10 tävlingsstarter per år.  

Med tävlingsstart avses start i tävling som kräver licens. Kläderna köps i vanlig ordning vid de tillfällen 
som klubben erbjuder och ersätts ur potten om max 4500 kr efter säsongens slut vid samma tillfälle 
som startavgifter och reseersättning utbetalas.  

• Ledare (formellt utsedda av styrelsen) får en kort byxa, kort tröja och lång tröja.  

ändrades till ett 1500 SEK belopp istället 

• Stöd för träningsläger utbetalas med 2500 kr för ungdom/junior. Ansökan hanteras av styrelsen. 
Samma krav på motprestation som angavs ovan gällande stöd till tävlande. 

Tillägg 2021 

1. Alla barn- och ungdomsmedlemmar ska från och med 2021 lösa licens genom SCF. Licensen blir 
bevis för medlemskap som cyklist. Styrelsen beslutar att ta kostanden för barn-och 
ungdomsklasserna samt återsöka ersättningen från Bohuslän Dals Cykelförbund. 


