Støtte til deltagelse på ritt
• Klubben refunderer kr 500 pr start i terminfestet sykkelritt utenfor Helgeland. Det gis
ingen støtte til "Styrkeprøven" og "Birkebeinerrittet"
• Klubben dekker påmeldingsavgift for alle ritt på Helgeland. Med Helgeland menes her
Mo i Rana og omegn i nord til Brønnøysund i sør.
• Maks reisestøtte pr år er kr 6000 pr medlem.
• Ved deltagelse på Norgescupritt/NM refunderer klubben kr. 1000,- pr start dersom
rittet arrangeres utenfor Helgeland. Det gis ikke slik støtte for deltagelse i
Birkebeinerrittet i de år dette rittet unntaksvis inngår i Norgescupen.
• For deltagere i Norgescupritt/NM gjelder ikke den maksimale reisestøtten på kr.
6000,- pr. år.
• Overskytende reisestøtte må søkes om ekstraordinært i forkant av ritt, og det må
styregodkjennes før utbetaling.
• For å motta støtte fra klubben må klubbdrakt benyttes under rittet og
medlemskontingenten må være betalt.
• For aktive barn og junior kan det søkes om utvidet dekning til
deltakelse på ritt utenfor helgeland. Se eget dokument.
For refusjon av utgifter ved deltakelse i sykkelritt arrangert av andre enn MOC må kopi
av resultatliste eller kvittering for utlegg være vedlagt søknaden for at beløpet skal bli
utbetalt.
Refusjon for rittdeltakelse må være sendt styret i MOC innen 15. oktober hvert år.
Refusjonskrav mottatt etter denne dato vil ikke bli utbetalt.
Refusjoner godkjennes av leder for MOC.”

Dekning av helårslisens
Klubben dekker aktiv helårslisens for medlemmer som deltar på minimum 3 aktive ritt.
For refusjon av lisensen må kopi av resultatliste vedlagt søknaden for at beløpet skal bli
utbetalt.
Refusjon for aktiv helårslisens må være sendt styret i MOC innen 15. oktober
hvert år. Refusjonskrav mottatt etter denne dato vil ikke bli utbetalt.
Refusjoner godkjennes av styret.

Dekning av helårslisens medlemmer under 18 år
Klubben dekker helårslisens for medlemmer under 18 år.
Refusjon for helårslisens må være sendt styret i MOC.
Refusjoner godkjennes av styret.

