
Startersättningsregler 2023 
 
                     
Förare med guldhjälms- eller ungdomslicens i FMCK Eksjö har möjlighet att få startersättning för 
individuella tävlingar vid årets slut om följande premisser uppfylls: 

• Startat i Svemo godkänd endurotävling. 

• Tävlat i FMCK Eksjös klubbtröja. 

• Vårdnadshavare har hjälp till vid minst 2st FMCK Eksjö arrangemang eller tävlingar 

• Startersättningsblankett komplett ifylld och inskickad senast den 1 december innevarande 

år. 

 
Samtliga förare med licens i FMCK Eksjö har möjlighet att få startersättning för individuella 
tävlingar vid årets slut om följande premisser uppfylls: 

• Startat i någon i följande tävlingar (Stängebroslaget - Ränneslättsloppet). 

• Tävlat i FMCK Eksjös klubbtröja. 

• Har själv hjälpt till vid minst 2st FMCK Eksjö arrangemang eller tävlingar. 

• Startersättningsblankett komplett ifylld och inskickad senast den 1 december innevarande 

år. 

Vid endurolagtävlingar betalar föreningen startavgiften vid följande premisser: 

• Lagledaren lämnar laguppställning till enduroansvarig i styrelsen innan tävling. 

• Laget består av endast förare med licens i FMCK Eksjö. 

• Samtliga förare tävlar i FMCK Eksjös klubbtröja. 

• Varje lagmedlem kommer/har hjälpt till vid minst 2st FMCK Eksjö arrangemang. 

• Lagnamnet börjar med FMCK Eksjö. Ex: FMCK Eksjö 1, FMCK Eksjös Juniorer… 

• Startersättningsblankett för lag komplett ifylld och inskickad direkt efter tävling. 

• Damer/Tjejer kan ansöka om startersättning för sin del av lagavgiften utan att laget är ett 

rent FMCK Eksjö lag, detta görs på samma startersättningsblankett som övriga tävlingar. 

Nya Klubbtröjor kommer tas fram under början på 2023. Klubben kommer att sponsra med 50% 

på varje tröja (max 2st tröjor till varje förare). 

 
Startersättningsbudgeten för 2023 är 50,000 SEK, (under förutsättning att budget tas på kårstämman) 
överskrids budgeten så betalas sökta startersättningar för individuella tävlingar ut procentuellt till 
förarna. Godkända startersättningsansökningar för lag får 100% ersättning. Startersättningsblanketter 
finns att ladda ner från hemsidan. 

OBS! Försent inkomna startersättningsanspråk kommer inte behandlas. 
Dessa regler gäller tills vidare, vid eventuella förändringar till kommande år/säsong kommer regel-
förändringarna publiceras senast den 15 december 2023 
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