
Kriterier for utøverstipend fra Cykleklubben Haugaland 

 

Styret disponerer og fordeler utøverstipend i henhold til fastlagt budsjett for det enkelte år.  Styret 

fordeler fritt innenfor denne rammen men søker å fordele dette til aktuelle kandidater. 

I tillegg til utøverstipend kommer mulighet til å søke om reisestipend for utøvere som deltar på 

norgescup (evt NM), og treningskort på vårt samarbeidende treningssenter (når dette tilbys klubben 

gjennom sponsoravtale) 

Styret kan etter gjennomgang av alle søknadene beslutte alternativ fordeling.  Utøverstipend, 

reisestipend samt treningskort kan tildeles samme utøver. 

Stipend kan tildeles utøver  

 som vil fortsette sin idrett og representere Cykleklubben Haugaland (CKH) og  

 som seriøst og over tid har satset på sin idrett og 

 som gjennom resultater har vist betydelig fremgang og høyt nasjonalt nivå  
 

Stipend kan tildeles både senior, junior og utøvere i aldersbestemte klasser i henhold til kriteriene 

ovenfor. 

Søknadsprosedyre: 

 Utøver sender søknaden til styrets leder. NB - utøver - som er aktiv i flere grener- kan bare 
søke stipend for en av grenene.   

 Søknaden skal være best mulig begrunnet, med beskrivelse av plan for årets satsing  

 Styret avgjør søknader etter en totalvurdering 

 Styrets beslutning skal begrunnes og kan ikke ankes. 
 

Det skal fremgå av søknaden at utøveren i forbindelse med trening, samlinger, konkurranser eller til 

relevant utstyr 

 har betydelige udekkede kostnader ved utøvelsen av sin idrett eller 

 har betydelige utgifter til sin satsing 
 

Søknaden kan kun omfatte kostnader/utgifter i innenfor kalenderåret det søkes for.  Et vilkår for å få 

utbetalt støtte er at utøveren leverer kvitteringer for utlegg i forbindelse med utøvelse av sin idrett 

(relevant til søknaden). Kvitteringer skal innsendes samlet og senest innen 1. desember i 

søknadsåret. 

Søknadsfristen for utøverstipend i CKH er 1. mai hvert år. Tildeling av utøverstipend skjer innen 1. 

juni og kunngjøres søkerne og på klubbens nettside. 

Mottaker av stipend oppfordres til å skrive en oppsummering av sine aktiviteter og resultater for 

sesongen som tas med i årsmeldingen for det aktuelle året.  

 

Frakkagjerd, den 4. April 2018 

Cykleklubben Haugaland 

Styret 


