
Tävlingsstöd/bidrag till tävlande för Team Kungälv 

 

Team Kungälv IS är en ideell förening som kombinerar kravlösa motionsaktiviteter med seriös 

tävlingsverksamhet inom cykel, triathlon och skidor. Som en naturlig del av detta vill vissa 

medlemmar söka licens att tävla för klubben vilket är något klubben aktivt vill stötta både kollektivt 

men också på individuell nivå. Det kollektiva stödet sker främst genom de olika sektionerna medan det 

individuella sker enligt nedan. 

 

För att individuellt stöd skall utgå gäller följande grundläggande krav för att erhålla 

tävlingsstöd/bidrag: 

 

 Medlem skall ha varit betalande medlem i minst 12 månader innan stöd kan utgå! 

 Tävlande på minst nationell nivå på event/tävlingar sanktionerade av Svenska 

Cykelförbundet, Triathlonförbundet samt Skidförbundet! 

 Minimum deltagande på tre tävlingar där man representerar Team Kungälv under en och 

samma säsong/år! 

 Man representerar endast Team Kungälv i aktuell sport, med undantag av landslagsuppdrag. 

 Skall inneha licens tävlande för Team Kungälv. Är man aktiv inom båda grenar skall man 

representera klubben i båda. 

 Discipliner som är berättigande är Triathlon, Landsvägscykel, MTB samt Längdskidor. 

 Klubbens ekonomi skall medge utbetalning av sammanlagda bidrag, annars kan dessa 

komma att justeras mot gällande ekonomiska förutsättningar genom styrelsebeslut! 

 Stöd/bidrag sökes och utbetalas innan aktuell säsong. Skulle mot förmodan den enskilde 

medlemmen inte uppfylla kriterierna för utbetalt stöd vid säsongens slut kan dessa komma att 

krävas tillbaka. Kontroll sker vid årsslut då enskild medlem redovisar deltagande. 

 

Individuellt årligt stöd/bidrag kan utgå i enlighet med något av nedan två förslag, dock endast ett! 

 

 Ekonomiskt bidrag av max. 999 kr per år (säsong) för att täcka hela eller delar av 

anmälningsavgifter, boende, resor. Dessa skall styrkas av fakturor! 

 Tävlingsdräkt av klubbdesign (gäller ej Längdskidor som endast kan söka ovan), cykel modell 

Vitric eller triathlon heldräkt eller delar. Vill den enskilde medlemmen uppgradera sin 

tävlingsdräkt till Pro är detta ok men mellanskillnaden betalas av medlemmen. 

 

Vidare utgår bidrag till anmälningsavgift för sanktionerad tävling av respektive förbund enligt 

följande: 

 

 Grundläggande krav enligt ovan gäller även för denna del. 

 Ersättning för anmälningsavgift, dock maximalt 250 kr/tävling. 

 Ersättning utgår efter genomförd tävling. 

 Ersättning ansöks och tilldelas i efterhand mot uppvisande av resultat samt kvitto. 

 

 

Styrelsen kan dock bevilja enskild medlem ett mer omfattande ekonomiskt stöd med andra villkor 

efter ansökan men då skall detta ske efter styrelsebeslut.  

 

Anmälan skall ske till Henrik Lundqvist på mail perhenrik.lundqvist@hotmail.com senast;  

för skidor 31 december och för cykel samt triathlon 1/3! 

mailto:perhenrik.lundqvist@hotmail.com

