
Tilskudsregler for Amager CR Licens for 2018 
OBS! Deadline for refusion af tilskud er d. 20. oktober 2018 

Retten til løbende ændringer forbeholdes. 
 

 
Klasse 

Kategori 

A-ryttere5 B-ryttere6 C-ryttere D/H-ryttere U17/U17P Trænere7 

Licens1 Det fulde beløb 

refunderes 

Det fulde beløb 

refunderes 

Det halve beløb 

refunderes 

Intet tilskud Halvdelen af 

beløbet refunderes 

Intet tilskud 

Løb – 

tilmeldingsgebyr2 

Det fulde beløb 

refunderes 

Det fulde beløb 

refunderes 

Intet tilskud Intet tilskud Det halve beløb 

refunderes 

Intet tilskud 

Tøj3 2 sæt kort/kort + 

løse ben/ærmer + 

lang jersey + vest 

1 sæt kort/kort + 

løse ben/ærmer 

Intet tilskud Intet tilskud Intet tilskud 1 sæt kort/kort + 

løse ben/ærmer + 

lang jersey + 

vinterjakke + 

vinterbuks + vest 

Ture 

(kun transport og 

evt. overnatning)4 

Halvdelen af 

udgiften 

refunderes, dog 

maks. 1.500 kr. 

Halvdelen af 

udgiften 

refunderes, dog 

maks. 1.000 kr. 

Intet tilskud Intet tilskud Halvdelen af 

udgiften 

refunderes, dog 

maks. 500 kr. 

Intet tilskud 

Træningslejr 

(kun arrangeret 

af klubben) 

1.500 kr. 1.000 kr. Intet tilskud Intet tilskud 500 kr. Intet tilskud 

Servicebil Benzinudgiften 

dækkes 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

 

1 Gælder kun hvis man har deltaget i 10+ licensløb samt hjulpet til mindst ét af klubbens løb/arrangementer. 
 
2 Rytterne samler udgifterne sammen, som de så kan få refunderet 2 x årligt på af bestyrelsen fastlagte tidspunkter. Ingen refusion af 

efteranmeldelsesgebyr og rytteren skal være stillet op i de tilmeldte løb. Det er også et krav, at rytteren har hjulpet til mindst ét af klubbens 

løb/arrangementer. 
 
3 Nyt tøj udleveres/byttes 1 x årligt, hvis det gamle er slidt. Tøjet tilhører Amager CR og skal afleveres retur ifm. klub skifte og lign. – tøjet må aldrig 

videresælges. Ødelagt tøj erstattes mod aflevering af det ødelagte. 
 
4 Fuld dækning op til 1.000-1.500 kr. af transport og overnatning til udvalgte løb (f.eks. Pinsecup, Tønder-Bov bestemt af licensudvalget). 
 
5 Dame A betragtes som A-ryttere. 
 
6 Dame B, U19P og U19 betragtes som B-ryttere. 
 
7 Trænere/vejkaptajner får kun nyt tøj, når det gamle er slidt op/gået i stykker, eller når Amager CR skifter sponsorer, hvis der er logo på.  


