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1. Bakgrund  
Örebrocyklisterna har under de senaste åren satsat stora resurser för att återigen synas på 
tävlingsarenorna. Verksamheten växer, vilket är otroligt glädjande och samtidigt behöver vi 
balansera utgifterna och driva långsiktiga satsningar som gagnar hela föreningen, särskilt efter 
Coronapandemin  
Vi har två arrangemang som står för våra intäkter - Vänern Runt & Hjälmaren Runt. Hur länge vi kan 
leva på dem som förening är mer oklart då deltagarantalen årligen minskat. Långsiktigt behöver vi 
bredda föreningens intäktskällor för att fortsatt kunna vara en generös klubb för tävlingscyklister.   
 
2. Lojalitetsnivåer - så funkar det  
Alla som vill skall kunna tävla för Örebrocyklisterna oavsett om man satsar högt eller lite lägre. Vi vill 
ge alla cyklister möjlighet att utvecklas oavsett ekonomiska eller tidsmässiga förutsättningar. Därför 
håller vi fast vid de två kategorier som lanserades inför 2020, se nedan: 
 

2.1.1. Subventionerad Tävlingscyklist (ST)  
Har möjlighet att få ersättning för: 

• Startavgifter på SCF-sanktionerade nationella tävlingar (ej motionslopp). 

• Subventionerade tävlingskläder. 
 

Motprestation/förutsättningar; 

• Betalat medlemsavgift. 

• Start i minst 5 tävlingar per säsong. 

• Upprättande av race rapport som inskickas till tävlingsansvarig efter tävling. 

• Att vid minst två (2) dagar delta som funktionär vid klubbens arrangemang, såsom 
exempelvis Vänern Runt och Hjälmaren Runt.  

 
Vid utebliven motprestation skall ekonomiskt bidrag återbetalas. 

 
2.2.  Egenfinansierad Tävlingscyklist (ET)  

• Betalat medlemsavgift. 

• Cyklisten betalar själv samtliga kostnader. Inga ersättningar från Örebrocyklisterna utgår till 
den tävlande och det finns inget krav på motprestation. Ingen skall känna ett tvång att de 
måste hjälpa till om tiden är en begränsade faktor. 

 
3. Ersättningsnivåer och villkor för Subventionerad Tävlingscyklist (ST) 

3.1. Startavgifter  
Klubben ersätter startavgifter upp till 400 kronor för tävlingar enligt SCF:s tävlingskalender. 
Motionslopp ersätts inte.  
 
Anmälningsavgiften betalas av tävlingscyklisten i samband med anmälan enligt instruktioner på 
www.indta.se. Om du anmäler dig till en tävling och inte startar, så betalas ingen ersättning ut 
från klubben. Klubben betalar heller inte ut någon efteranmälningsavgift utan får bekostas av 
den enskilde tävlingsdeltagaren. 

 
3.2. Tävling utomlands   
Ansökan om ersättning för kval- eller mästerskap utomlands skall i god tid lämnas till den 
tävlingsansvarige för gruppen för beslut. Då dessa oftast är förenade med större reskostnader än 
nationella tävlingar kan reseersättning eventuellt utgå för sådan tävling. Bedömning görs av 
tävlingsansvarig tillsammans med föreningens kassör i varje enskilt fall.  
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3.3. Kläder  
Örebrocyklisterna subventionerar tävlingscyklist ST med klubbkläder som används i samband 
med tävling. Subvention utgår med  max. 5500 kr per säsong samt 8000 kr per säsong för de som 
även kör tempo). Kläderna förväntas dock kunna användas över mer än en säsong, Ingen 
subvention utgår så länge tävlingscyklisten har kvar fungerande klubbkläder från tidigare 
säsong(er). Avstämning skall ske med tävlingsansvarig innan nya kläder beställs. 
 
Ersättning erläggs mot uppvisande av kvitto. 
 
Föreslagen kläduppsättning är: 
 

• Tröja kort (2) 

• Byxa kort (2) alt. Race suit 2) 

• Tröja lång (1 

• Överdrag väst (1) 

• Ev. Tempodräkt (1) 
 

4. Kontrakt 
Inför varje säsong skall individuella kontrakt upprättas för varje Subventionerad Tävlingscyklist 
(ST) som önskar ta del av ovanstående förmåner. I kontraktet åtar sig tävlingscyklisten att 
fullgöra motprestationer enligt vad som beskrivits ovan. 
 

 


