
Esbjerg d. 27. januar 2016 

Løbsrefusion i Esbjerg Cykel Ring 

 

I Esbjerg Cykel Ring har vi en ambition at komme ud i det danske land og køre nogle cykelløb. De ryttere, 

som bruger deres tid på dette, belønner vi med en såkaldt ’løbsrefusion’, når sæsonen er ovre (typisk efter 

den sidste weekend i september). Forneden findes yderligere informationer om systemet, samt 

fremgangsmåden, når man som rytter skal søge løbsrefusion. 

 

Hvornår er jeg berettiget til løbsrefusion? 

Inden vi kan komme ind på, hvordan systemet fungerer, skal du først være sikker på, om du er berettiget til 

at få løbsrefusion. Hvis du opfylder følgende betingelser, er du berettiget: 

- Du er aktivt medlem af klubben (enten gennem et junior/senior kontingent eller et børne/ungdom 

kontingent) 

- Du bidrager til klubbens eksistens. Dette kan give sig udslag på følgende måder: 

o Du har minimum én gang i løbet af sæsonen enten selv været hjælper til minimum et af 

vores cykelløb, eller skaffet en hjælper til minimum et af vores cykelløb. En hjælper kan 

være en person, der står post ude på ruten, hjælper til i boden, hjælper med opsætning og 

nedtagning af bander eller på anden vis gør en forskel til vores cykelløb. 

o Du har taget initiativ til et klubarrangement. Dette kan være en klubaften, en klubtur i 

forbindelse med et cykelløb, et foredrag for klubbens medlemmer eller lignende 

arrangementer, der bidrager til livet og klubånden i Esbjerg Cykel Ring. 

Det er bestyrelsen, der suverænt bestemmer, om du er berettiget til løbsrefusion. Dette skal selvfølgelig 

ikke afskrække folk; som regel ved folk godt selv, hvornår de er berettiget til løbsrefusion. Vi er til at snakke 

med i bestyrelsen, så hvis man er i tvivl, så skriv til ecrkasserer@gmail.com. 

Opfylder du kravene, er du klar til løbsrefusion. 

 

Sådan får jeg løbsrefusion 

Når weekenden er ovre og cykelløbene er blevet kørt, vil dit navn fremgå af en resultatliste inde på én af 

følgende sider: 

Cykelløb i Jylland/Fyn-distriktet: dcu-jf.dk 

Cykelløb i Distrikt Sjælland: tilmelding.dcu-licens.dk 

Som regel vil resultater fra cykelløb i Jylland/Fyn-distriktet også fremgå under tilmeldings-siden. Hvis dette 

ikke er tilfældet, finder man dem typisk under Jylland/Fyn-distriktets hjemmeside. 

Når resultatlisten er fundet, tages et skærmbillede eller et skærmklip af resultatlisten fra den klasse, man 

konkurrerer i. Dette billede indsættes i et Word-dokument, hvor man har skrevet sit navn i toppen af 
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dokumentet. Vi anbefaler, at man sætter det i system allerede fra starten af sæsonen, efter de første 

cykelløb er kørt. 

Det sker selvfølgelig også ind imellem, at man af den ene eller anden grund ikke gennemfører det cykelløb, 

man ellers havde fået tilmeldt sig. Dette kan man løse ved et skærmbillede eller et skærmklip af den 

kvittering, DCU sender til ens mail, når man har tilmeldt sig et cykelløb. Bestyrelsen består blandt andet af 

aktive cykelryttere, så som regel har vi en idé om, hvem du er og om du har været ude ved cykelløbet. 

Når sæsonen er ovre, skulle man gerne have samlet en masse beviser sammen for alle de cykelløb man har 

kørt i den løbende sæson. Dette dokument sendes i en mail til ecrkasserer@gmail.com og navngives gerne 

’løbsrefusion (rytternavn)’. 

 

Hvad får jeg i løbsrefusion? 

Som sagt, ønsker Esbjerg Cykel Ring at belønne de ryttere, der kører mange cykelløb. Derfor er økonomien 

også fordelt efter denne metode. Nedenfor ses en oversigt, hvor mange penge man kan få refunderet, når 

sæsonen er ovre. 

Tallene er baseret på det antal løb, man har deltaget i eller gennemført: 

Junior/Senior: 

5 løb: 300 kr. 

10 løb: 650 kr. 

15 løb: 1050 kr. 

20+ løb: 1500 kr. 

 

Børn/ungdom: 

5 løb: 200 kr. 

10 løb: 450 kr. 

15 løb: 750 kr. 

20+ løb: 1100 kr. 

 

Alle løb på DCU’s tilmeldingsside tæller som et løb. Bemærk, at man skal runde det bestemte antal løb, før 

man er berettiget til det bestemte beløb. 
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