Cykelklubben

MASTER Göteborg

CK Master startavgifts- och ersättnings-policy, giltig from 2021-01-01.
Anmälningsavgifter
Varje cyklist betalar själv sin anmälningsavgift i samband med anmälan på
swecyclingonline.se.
Ersättning för anmälningsavgifter utbetalas 2 ggr per år.
För seniorer och elitcyklister som deltar i av SCF sanktionerade nationella tävlingar samt
UCI-tävlingar utanför Sverige betalar klubben ut totalt anmälningsavgifter upp till 2000
SEK/säsong.
 Detta förutsatt att tävlande varit funktionär/hjälpt till* i klubbens verksamhet.
För ungdom och juniorer som deltar i av SCF sanktionerade nationella tävlingar betalar
klubben
totalt anmälningsavgifter upp till 2000 SEK/säsong.
 Detta förutsatt att tävlande/förälder varit funktionär/har hjälpt till* i klubbens
verksamhet.
Ansökan om ersättning av startavgifter
 Vid eventuell efteranmälan bekostar CK Master endast den del som motsvarar
ordinarie anmälningsavgift.
 Ersättning för startavgift kan inte sökas vid utebliven start.
 Motionslopp ersätts ej.
 Ersättning av belopp över 2000 SEK kan utbetalas efter prövning av styrelsen.
Utökad ersättning måste sökas av enskild cyklist hos styrelsen med en motivering till
varför ökad ersättning önskas utbetalad.
 Startavgifter ersätts endast om tävlande sker i klubben tävlingströja med de senaste
sponsorerna.
Fyll i blanketten ”Ersättning startavgift” som finns på CK Masters hemsida under Dokument.
Maila kassören enligt mailadress på blanketten, observera utbetalning 2 ggr per år.
OBS, en blankett per tävlande, dvs är ni tex tre i familjen som söker ersättning blir det tre
blanketter att fylla i.
*Varit funktionär/hjälpt till i klubbens verksamhet innebär att tävlande/förälder deltagit på
någon av de specificerade arbetsuppgifter som listas nedan med en total tid på minst 20 h
det år som ersättningen avser. Har tävlande/förälder inget formellt uppdrag är det främst
funktionär vid tävling som avses:
 Funktionär på av CK Master arrangerade tävlingar (tex flaggvakt, sekretariat,
banmarkering, servering etc.).
 Funktionär då CK Master ställer upp medarrangör eller mot ersättning vid andra
arrangemang.
 Annat arbete för klubben som ligger utöver klubbens arrangerade tävlingar (tex
styrelseuppdrag, tränaruppdrag, arbete med våra banor eller stuga etc.).
Övriga ersättningar
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Tränaruppdrag ger rätt till viss ersättning för klubbkläder och ledarväst, ersättningsnivå
bestäms av styrelsen. För assisterande tränare och tillfälliga tränare finns ledarväst att låna.
För att ha rätt till denna ersättning krävs att man minst närvara vid i 1/3 av gruppens
träningar.
För Junior- och Elitsatsningar medges reseersättning om max 4000 kr per år samt
startavgiftsersättning utan maxtak enligt separat startavgiftspolicy förutsatt att medlemmen
uppfyller kraven för ersättning av startavgifter. Elitsatsning kräver elitlicens samt start i
elitklass.
Ytterligare ersättning Junior- och Elitsatsningar kan sökas för kommande kalenderår före
den 1 december innevarande år.
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