CK NATÉN POLICY
G E ME N S K AP

C YKLI STE N

Klubben ska kännetecknas av glädje, gemenskap
och vara inbjudande för alla.

Cyklisten behöver fungerande bromsar, godkänd hjälm
(ordentligt inställd, vi hjälper gärna till) och vattenflaska.

Vi är en engagerad klubb som ständigt vill
utvecklas och våra olikheter är vår framgång.

Ta hand om dig själv:
Balans mellan att träna, äta och vila.

MÅ L
Vi arbetar aktivt med att vara en cykelklubb där cyklisterna
ges verktyg att utvecklas, både på och utanför cykeln.

VÅR KLU BB
Alla är välkomna, grupper finns från 6 år (medcyklande
förälder t.o.m. 7 år) - elit.

Vi ska vara goda förebilder för de yngre och ta hand om
varandra.

En god gemenskap och en vi-känsla där vi har kul på
cykeln tillsammans.

Ledare, cyklister och andra föräldrar har ett gott samarbete
för att tillsammans leda klubben framåt.

Vi arbetar aktivt mot mobbing, droger och doping.
VI I CK NATÉN VILL ATT ALLA SKA KÄNNA SIG VÄLKOMNA
OCH VÄRNAR OM ALLAS LIKA VÄRDE.

Vi satsar på välutbildade ledare som inspirerar cyklisterna
att utvecklas utifrån sin egen nivå.

DET ÄR VI TILLSAMMANS SOM SKAPAR GEMENSKAPEN
OCH TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDENS CYKLISTER.

Komplement till den övergripande policyn ovan
I enlighet med Svenska Cykelförbundets regler måste ungdomar i
tävlingsklass inneha giltig tävlingslicens vid deltagande på
tävlingar och använda senaste utgåvan av klubbkläder,
sponsoravtal förhandlas med 3 års intervaller.
Vi uppmuntrar och vill att såväl barn som vuxna använder
klubbkläderna på våra träningar och tävlingar där man
representerar klubben. Förutom att skapa gemenskap står
klubbkläderna även för ”allas lika värde”.
https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingsregler/
Som aktiv medlem i klubben fr.o.m. det år man tyller 6 år tills man
fyller 18 år sponsrar klubben med ersättning för nedanstående
punkter förutsatt att föräldrarna stöttar vår verksamhet genom
att:
• Vara delaktig i förberedelserna och på tävlingsdagen för
Klippingracet, en internationell tävling som även ingår i Swecup. Det finns varierande arbetsuppgifter och flertalet där det
inte ställs krav på cykelvana eller erfarenheter från
cykeltävlingar.
Exempel på uppgifter:
• Arbeta med tävlingsbanan
• Arbeta med arenan och tävlingsområdet
• Tidtagning och målgång
• Varvning
• Kafeteria
• Kansli, etc.
• Vara delaktig på minst en av våra klubbtävlingar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Nummerlappar
• Målgång / Tidtagning
• Varvning
• Sätta bana
• Riva bana, etc.

Vad får man som medlem ersättning/bidrag för:
• Som medlem i CK Natén innefattas du av försäkring, för detaljer
se:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakringar/cykel
• Klädbidrag som beslutas årligen av styrelsen, för närvarande
150 kr/plagg 2018-2019.
• Ord.anmälningsavgifter (ej efteranmälningsavgifter).
• Ungdomstävlingar.
• Ej långlopp.
• Ej liftkort vid t.ex. enduro eller downhill.
• Licenser t.o.m. 17 år.
• Transpondrar lånas av klubben, kvitteras ut. Skall återlämnas vid
icke aktivt tävlande, vid fyllda 18 år eller köpas ut. Erhålles efter
kontakt med tävlingsansvarig.
• Milersättning SM som beslutas årligen av styrelsen beroende på
vart SM arrangeras.
Elit- och junioråkare
Elitåkare kan erhålla lika bidrag som ungdomar samt även ansöka
om ett tränings/tävlingsbidrag. Måste ske i dialog och med beslut
av styrelsen. Tränings/tävlingsbidragets storlek beror på antal
ansökningar det aktuella året och den aktuella ekonomin i
föreningen.
För att erhålla bidrag krävs:
• Vara aktiv ledare och förebild på minst 3st av klubben
anordnade träningstillfällen för att främja teknik för ungdomar
såväl som ledare.
• Använda klubbkläder på samtliga tävlingar med undantag för
landslagsdräkt. Gäller även klubbtävlingar och träningar med
klubben.
• Uppmärksamma CK Natén på sociala medier.
• Vara med på minst en av klubbens aktiviteter, t.ex. förberedelser
Klippingracet eller byggnation av julmarknad eller dyl.
• Max 6.000kr på år och tävlande för anmälningsavgifter, licens,
transponder och milersättning SM.
Ansökan om sponsring/bidrag, när och hur?
Ansökan skall skickas in senast sista november enligt instruktioner
på hemsidan och med avsett formulär som också återfinnes på
hemsidan, http://www.cknaten.com
Klädutlägg ska styrkas med kvitto.
Utbetalning sker i december.

