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Sammanfattning 

FMCK Malmö erbjuder medlemmar som seriöst satsar på enduro möjligheten att söka 
ekonomisk stöd för sanktionerade tävlingar, i första hand SM, JSM, USM och 
Novemberkåsan. EM, VM och andra Svemo-sanktionerade tävlingar kan också berättiga till 
bidrag om ekonomiskt utrymme finns. 

Medlem skickar in ansökan till styrelsen som prövar varje ansökan individuellt.  

Det ekonomiska bidraget innebär i första hand ersättning för startavgifter och i mån av 
budgetutrymme även reseersättning. Bidraget är tidsbegränsat till den tävlingssäsong 
ansökan avser. 

 

Bakgrund 

FMCK Malmö vill främja medlemmar som elitsatsar för att nå framträdande placeringar i 
nationella och internationella endurotävlingar. Seriösa satsningar är krävande och fostrande. 
Vi förväntar oss att de som har ambitionen att inte bara utvecklas i sin idrott utan att också 
nå framgångar blir viktiga företrädare för föreningen och betydande föredömen för andra 
medlemmar och fr a för föreningens ungdomar. 

Historiskt har vi inte visat framfötterna i tävlingar med SM-status. Vi vill ändra på det och ge 
medlemmar en utökad möjlighet att visa upp sig i FMCK Malmös färger. För att stimulera 
tävlande att tävla för FMCK Malmö vill vi avsätta en begränsad del av våra intäkter som 
ekonomiskt stöd.  

 

Ansökan 

1. Inför tävlingsåret lämnar du in din tävlingsplanering för hela tävlingsåret med 
budgeterade kostnader senast 31 januari. Formulär: Individuell tävlingsplanering inkl 
budget. 
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2. För utbetalning av ekonomiskt stöd ska du lämna in en begäran till styrelsen, kan 
göras halvårsvis, senast 30 november. Formulär: Ansökan för utbetalning av 
medlemsstöd. 

 

Regler för utbetalning av ekonomiskt stöd 

● Stödet är i första hand avsett för din satsning och deltagande i SM, JSM, USM och 
Novemberkåsan.  

● Du ska ha din tävlingslicens i FMCK Malmö.  
● Du kan vara berättigad till ekonomiskt stöd för EM, VM eller andra 

Svemo-sanktionerade tävlingar om ekonomiskt utrymme finns.  
● Alla ansökningar behandlas individuellt styrelsen.  
● Medlem som är berättigad till tävlingsbidrag får dessutom träna gratis på Revinge, d 

v s betalar endast medlemsavgift, värde 1 000 kr. 
● Alla sökta poster ska styrkas med kvitto. 

Övrigt 

● Du arrangerar själv eller i samverkan med annan träning/träningsläger vid lämpliga 
tillfällen. 

● Du har möjlighet att arrangera och ansvara för organiserad träning och träningsläger 
för i första hand medlemmar i FMCK Malmö på våra träningsområden Revingehed 
och Höf. Träningen eller träningslägret ska sanktioneras av styrelsen. För 
sanktionerad träning eller träningsläger kan arrangerande tränare ta ut träningsavgift 
som varje deltagare betalar direkt och oavkortat till arrangerande tränare. 
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