
Tilskud til Esbjerg Cykel Rings træningslejr på Mallorca 

 

Esbjerg Cykel Rings bestyrelse har i fællesskab besluttet at sammensætte en tilskudsordning, gældende for 

klubbens årlige træningslejr på Mallorca. 

Tilskudsordningen har fokus på to områder: 

1) Først og fremmest ønsker man i Esbjerg Cykel Ring at belønne de ryttere, der tager sig tid til at køre 

cykelløb og vise klubben flot frem.  

2) Derudover ønsker Esbjerg Cykel Ring at give lidt ekstra tilbage til de ryttere, der kører i nogle 

licensklasser, hvor ekstra træningstimer er en selvfølge og et krav for at kunne præstere.  

Det vil altså sige, at man som medlem af Esbjerg Cykel Ring kan få tilskud til træningslejren på Mallorca, 

bedømt ud fra hvor mange cykelløb, man har kørt i den forgangne sæson samt hvilken licensklasse, man 

kører i den kommende sæson. 

Tilskuddet gives ud fra en procentsats af rejsens pris. Der gives kun tilskud til 1 uge. Ønsker man en længere 

træningslejr, står dette for egen regning. 

Antal cykelløb kørt i den forgangne sæson: 

5 løb: 5% 

10 løb: 10% 

15 løb: 15% 

20+ løb: 20% 

På samme måde som i forbindelse med løbsrefusionen, skal hver rytter have et dokument/bevis, der 

indikerer, hvor mange løb vedkommende har kørt i den forgangne sæson. Dette er eget ansvar. 

 

Licensklasse i kommende sæson: 

D: 10% 

C: 15% 

B: 20% 

A: 25% 

U19: 20% 

Veteran (H40, H50, H60, H70): 15% 

Dame B: 20% 

Dame A: 25% 

 



De to typer af tilskud lægges sammen som procentpoint. 

Eksempel: 

C-rytter har kørt over 20 løb I den forgangne sæson: 20% + 15% = 35% 

Tilskuddet udbetales efter hjemkomst fra Mallorca, hvor det forventes at rytteren ved, hvilken licensklasse, 

han/hun kører den kommende sæson.  

Ønsker man at tage sin egen cykel med, dækker tilskudsordningen IKKE til det. 

 

Derudover kan der være situationer, hvor man som rytter ikke kan leve op til de ovenstående krav. Hertil 

gives et standardtilskud på 500,-, hvis man har: 

- … været medlem af klubben gennem den forgangne sæson 

- … haft licens den forgangne sæson, men ikke kørt løb grundet skader 

 

 

Besluttet på bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2016. 


