Vilkår for Team Motionsfeltet.dk
Dette er en beskrivelse af vilkårene for medlemskab af cykelholdet Team Motionsfeltet.dk.
Beskrivelsen gør sig gældende for alle ryttere, ledere og frivillige, der er tilknyttet holdet, og fungerer
som en beskrivelse af forventningerne til medlemmer samt forskrifter for adfærd, når man
repræsenterer Team Motionsfeltet.dk. Det forventes, at alle medlemmer har læst denne igennem.
Vilkårene indeholder elementer fra Danmarks Cykle Union, DGI og DCU Motion.

Team Motionsfeltet.dk er ikke en cykelklub i gængs forstand. Team Motionsfeltet.dk er et
team
, et professionelt cykelhold for amatører på mountainbike og landevejsracer med
cykelryttere spredt ud over hele Danmark. Cykelryttere, som repræsenterer Danmarks nye
ambitiøse side for motionister; cykelryttere, som viser sig som et foregangseksempel for
resten af cykelDanmark; cykelryttere, som har et fremragende sammenhold og er stolte af
at vise tøjet frem.
§ 1  Formålet
Formålet med Team Motionsfeltet.dk er at skabe et fællesskab for cyklister, som har lyst til
at deltage i motionscykling og andre sociale events. Vi ønsker at have det sjovt sammen
med ligesindede, der allerede har en passion for sporten. Team Motionsfeltet.dk er for alle.
Store, små, tykke og tynde  ALLE kan være med. Vi kører på alle niveauer.
Holdets formål er også at skabe opmærksomhed omkring holdet, Motionsfeltet.dk og dets
sponsorer. Medlemmerne ønsker også aktivt at øge interessen for motionscykling hos
danskerne og hermed give flere lyst til at bruge cyklen som hjælpemiddel til et sundt og
aktivt liv. Team Motionsfeltet.dk er også for motionisten, som ønsker at udveksle erfaringer
med ligesindede, spare penge på udstyr og deltagergebyrer.
Målet med Team Motionsfeltet.dk er at skabe Danmarks største og mest velfungerende
motionscykelhold. Alle deltagere er indstillet på aktivt at gøre en forskel og skabe et godt
socialt miljø, som er sjovt og spændende at være en del af.
Team Motionsfeltet.dk har i 2015 været 55 aktive medlemmer. I 2016 er målet 75 aktive
medlemmer. Ansøgningsprocessen og struktureringen for 2016sæsonen starter primo
november. Holdets 2020vision er at være 1200 aktive medlemmer.
§ 2  Teamets organisering
Teamets drives og ejes af ITfirmaet JJnet.dk A/S, hvor Jesper Johannesen står for det
overordnede ansvar.
Holdets kommunikationschef er Lasse Wedege Penning, som står for at koordinere
løbsberetninger, sociale medier, medieomtale på Motionsfeltet.dk og eksternt.
Bjarne Albrektsen og Thomas Juul Jensen står for at skaffe løbsstarter, events og
sponsorater til cykelholdets medlemmer.
Christian Lindholm og Søren Thorup står for at styre koordinering af løbstilmeldinger.

Kaptajn i Nordjylland: Jørgen Sindal
Kaptajn i Midtjylland: 
Ingen pt?
Kaptajn i Sønderjylland: Søren Thorup
Kaptajn på Fyn: Peter Vestergaard
Kaptajn på Bornholm: Benjamin Lillelund
Kaptajner i København og på Sjælland: Kristian Juhler og Henrik Votborg
I øjeblikket er der ikke nok medlemmer til at organisere fællestræning, men tag gerne selv
fat i din regionale kaptajn eller medlemmer i dit nærområde for at arrangere en træning.
§ 3  Sociale medier og vigtige links
Team Motionsfeltet.dk har en intern Facebookgruppe, som kun er tilgængelig for teamets
medlemmer, hvor holdets daglige kommunikation foregår, og hvor medlemmerne kan
tilmelde sig løb og events.
Team Motionsfeltet.dks officielle Facebookside er:
www.facebook.com/TeamMotionsfeltetdkpoweredbyNutrixxion649641275130769/
Motionsfeltet.dks website er 
www.motionsfeltet.dk
, og siden er også på de sociale medier:
www.facebook.com/motionsfeltet.dk
og 
www.instagram.com/motionsfeltet.dk
.
Team Motionsfeltet.dk kører i vinterperioden på B
KOOLs hometrainere, hvor der er lavet en
ny gruppe kaldet 
Team Motionsfeltet.dk
. Find den og tilmeld dig den ved at klikke på den lille
lup, når I er logget på 
BKOOL.com
, og søg på navnet.
§ 4  Medlemskab
Stk. 1 
 Medlemskabet gælder for et år, og det tilstræbes, at det er billigst muligt at være
en del af holdet. Medlemskabet skal fornyes hvert år, hvis medlemmerne ønsker at
fortsætte.
Stk. 2 
 Medlemskabet for det kommende år bliver oprettet primo november og tilbydes
altid eksisterende medlemmer først. Hvert år vil der være en præmie til det medlem, som
skaffer flest medlemmer til holdet det kommende år.
Stk. 3 
 Medlemskabet købes via holdets webshop. Der vil være flere forskellige
medlemskaber, som man kan købe.
Stk.
4

 Når man har købt medlemskab og tøj, tilhører tøjet medlemmet, uanset
medlemsstatus i fremtiden.
Stk. 5 
 Team Motionsfeltet.dk har ret til løbende at ændre vilkårene for medlemskab.
Stk. 6

 Overtrædelse af teamets interne regler medfører en advarsel. Ved gentagne
overtrædelser kan medlemmet udelukkes. Ledelsen forbeholder sig til enhver tid retten til at
ekskludere et medlem ved særligt grove overtrædelser. Det er ledelsen, som afgør, hvad der
er særligt grove overtrædelser, hvis en konflikt opstår. Ved udelukkelse vil teammedlemmet
ikke modtage refusion eller godtgørelse for eventuel restperiode af medlemskab.
§ 5  Deltagelse i cykelløb og events
Stk. 1

 Team Motionsfeltet.dk tilbyder deltagelse i en række cykelløb og andre events
mod ingen eller nedsat betaling. En oversigt over disse events kan findes i den lukkede

Facebookgruppe under “Filer”, hvor der er en løbskalender, som løbende opdateres. Når
koordinatorerne har modtaget den endelige information omkring betaling og antallet af
pladser, oprettes eventet som en begivenhed i gruppen, som alle medlemmer får en
notifikation fra. Inde på selve begivenheden står den nødvendige information om tilmelding
og så videre til det specifikke event  som regel indebærer det at give tilmeldingsdetaljer til
løbskoordinatorerne, men læs beskrivelsen grundigt, før du vælger “Deltager”. Efterfølgende
laves der en central tilmelding for de ryttere, som har fået en plads, og du vil som regel
modtage en bekræftelsesmail fra løbsarrangørerne, når tilmeldingsproceduren er afsluttet.
Særlige events såsom cykelmesser eller Danish Bike Award kan have en anden
tilmeldingsprocedure, men vil altid blive meldt ud ved det specifikke event.
Stk. 2

 Tilmeldingen til et event fungerer efter 
først til mølle
princippet og er som
udgangspunkt bindende, i og med man tager en plads fra en anden potentiel deltager. Skulle
man af den ene eller anden årsag blive forhindret, skal man melde fra omgående og
meddele det til koordinatorerne, så pladsen kan gå til en anden af teamets medlemmer.
Stk. 3

 Når man har fået en af pladserne til et event, er det forbudt at sælge billetter og
løbstilmeldinger videre til andre.
Stk. 4

 Det er et krav, at man stiller op i Team Motionsfeltet.dks officielle teamtøj, når man
deltager i et event, som man har fået startplads til gennem teamet. Hvis ikke, kan man ikke
deltage på Team Motionsfeltet.dks vilkår.
Stk. 5

 Vi tilstræber ved deltagelse i cykelløb at mødes forud for og efter løbet for at dyrke
det sociale fællesskab. Ved at bære holdets officielle tøj er det altid nemt at spotte en
holdkammerat.
Stk. 6

 Når man som cykelrytter på Team Motionsfeltet.dk deltager i cykelløb og events
mod ingen eller minimal betaling og repræsenterer holdet, opfordres man til at dele
oplevelserne på sociale medier som Facebook og Instagram med hashtagget #
Motionsfeltet
samt at skrive korte beretninger fra løbene eller eventsene. Beretningerne bruges på
Motionsfeltet.dks og Team Motionsfeltet.dks officielle Facebookprofiler samt websitet
Motionsfeltet.dk. Beskrivelserne er med til, at Motionsfeltet.dks læsere kan danne sig et
indtryk af de forskellige løb og events, der findes rundt om i landet. Opmærksomheden
gennem beretningerne er også med til at skabe synlighed for holdet og dets sponsorer,
hvilket kan være medvirkende til flere løbsstarter til holdets ryttere.
§ 6  Adfærd under cykelløb/træning
Stk. 1
 Når man cykler på vejen, uanset om det er cykelløb, træning eller pendling, er de
almene færdselsregler fortsat gældende. Særligt i cykelløb kan man blive revet med af
stemningen, men det er sjældent, at vejene er spærret af, og man skal derfor altid huske sig
selv på at overholde færdselsreglerne for at passe bedst muligt på sig selv og sine
medmennesker. Sørg desuden også for at følge arrangørernes og politiets retningslinjer
under cykelløb. Din og andres sikkerhed har altid førsteprioritet.
Stk. 2
 Ude på vejene kan man nemt komme til at genere andre trafikanter, når man
drøner forbi på sin racercykel. Hold altid en god tone i trafikken, vis taknemmelighed for
andres venlighed og vis hensyn til de andre trafikanter  uanset om de gengælder hensynet
eller kører hensynsløst.
Stk. 3

 Giv altid tegn, så de andre trafikanter kan tage hensyn til dig og din færden. Det
gælder både almindelige stop og svingtegn samt tegn i cykelløb for at advare om huller og
lignende.

tk. 4
S
 Advar så vidt muligt altid, når du overhaler. Almindelige cyklister såvel som
motionister kan blive forskrækkede, hvis der drøner en racercykel forbi i fuld fart, og det kan
skabe farlige situationer. Orienter dig, overhal venstre om og gør det uden risiko for dig selv
og dine medtrafikanter.
Stk. 5

 Hvis der er en cykelsti, så benyt den, om ikke andet så til træning. Det er det
sikreste for dig og generer andre trafikanter mindst muligt.
Stk. 6

 Brug altid cykelhjelm, uanset hvor langt du skal køre.
Stk. 7

 Brug altid lygter, når det er blevet mørkt.
Stk. 8

 Smid aldrig affald på vejene. Brug de dertil indrettede affaldsområder til
cykelløbene og læg det i lommerne under træningen, så du kan smide det i skraldespanden,
når du kommer hjem. Cykelrytterne på Team Motionsfeltet.dk skal være foregangsmænd og
kvinder på området og inspirere andre til at værne om miljøet.
§ 7  Socialt fællesskab
Stk. 1

 Team Motionsfeltet.dk har cykelryttere på mange niveauer, og alle respekteres
ligeligt som mennesker og som cykelryttere. Derfor er der heller ingen, der har førsteret til
noget, fordi de kører på et højere niveau end andre. Alle er lige, uanset hvor hurtigt de kører
på cykel.
Stk. 2

 Cykelløb og fællestræning er sociale events, hvilket er en af grundstenene i Team
Motionsfeltet.dks eksistens. Alle medlemmer har lige stort ansvar for at bidrage til det sociale
fællesskab på holdet. Vi bakker op om hinandens opgaver og støtter andres mål, som var de
vores egne.
Stk. 3

 På Team Motionsfeltet.dk giver vi hinanden konstruktiv kritik på en sober og saglig
måde. Vi tager ved lære af hinanden og lærer af vores fejl.

