Prisliste og medlemsudbyttebilag, Cykling Odense
Medlemskab
Voksne, fyldt 15 år på indmeldelsesdato

700,00 kr*

Drenge og piger, ikke fyldt 15 år på indmeldelsesdato

550,00 kr*

Passiv medlemmer

150,00 kr

Trænergebyr for ryttere som træner med i Cykling Odense, men er medlem i anden klub

300,00 kr

* Efter 1. august er det halv pris

Licens
Licens motionister, ungdom, junior og senior

600,00 kr

Licens, drenge piger

325,00 kr

Obligatorisk chip v. licensløb til ejendom

745,00 kr

Obligatorisk chip v. licensløb – til leje + depositum

180,00 kr

270,00 kr

Licens og leje/køb af chip, foregår direkte via www.cyklingodense.dk –

tryk på linket

Tøj og tøjpriser
Tøjkøb foregår på Cykling Odenses WEB-Shop, som du kan linke til direkte fra Cykling Odenses
hjemmeside. Ud over det faste sortiment af tøj, er der på WEB-Shoppen løbende gode tilbud favorable
priser.
Husk at du i alle licensløb skal du kører i det tøj som er i nuværende sortiment.
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Medlemsudbytter i Cykling Odense
Cykling Odense forventer at klubbens medlemmer og forældre stiller sig til rådighed som hjælpere ved
klubbens aktiviteter og dermed bidrager til klubbens fortsatte udvikling. Cykling Odense ønsker at tilgodese
de medlemmer og forældre, der bidrager med praktisk hjælp til klubbens arrangementer og udvikling.
Medlemsudbytter i form af reduceret egenbetaling til lånecykler til børn og unge, tilskud til træningslejre og
beslægtede aktiviteter samt startpenge vil blive gradueret efter indsats.
Cykling Odenses medlemmer erklærer med deres underskrift at de er berettiget til at opnå andel i de
pågældende udbytter. Udbetalingen finder sted i kalenderårets 4. kvartal.

Cykling Odense yder tilskud til følgende:
Tilskud til træningslejr, her refunderes det beløb som er angivet i forbindelse med tilmelding til
træningslejren.
Lånecykel til børn, her refunderes hele beløbet som er givet i leje for cyklen.
Startpenge til såvel motions- som licensløb, her refunderes maksimum 60,- kr. pr. løb man deltager i.
Jeg har deltaget som hjælper i følgene
arrangementer

Fyen Rundt, lørdag
formidag

Sportslørdag

Fyen Rundt, lørdag
eftermiddag

Cross
Mountainbikeløbet

Fyen Rundt, søndag
formiddag

Koncert i f. m.
Eventyrløbet

Fyen Rundt, søndag
eftermiddag

Landevejsløbet

Andet, angiv herunder

Klubmesterskaber
Angiv med X hvilke begivenheder du har været med til at støtte klubbens aktiviteter

Hjælp 1 gang
Udbetales 25%

Hjælp 2 gange
Udbetales 50%

Hjælp 3 gange
Udbetales 75%

Hjælp 4 gange
Udbetales 100%

Jeg erklærer hermed på tro og love, at min angivelse af det samlede antal timer jeg har været med til at
støtte klubbens aktiviteter er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Beløbet bedes udbetalt på min konto: ____________________________________________
Odense, den

/

201__

__________________________
Medlems underskrift
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__________________________________________
Bestyrelsesmedlems attest ion

