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Dugnadsstrategi

Dugnad er viktig for klubben da det generer et stort bidrag på inntektssiden slik at vi kan opprettholde et godt sykkeltilbud til alle i Lillehammer. 
Dugnadsstrategi for Lillehammer Cykleklubb er vedtatt av styret i klubben og sier noe om nødvendighet og omfang av dugnader som en viktig 
inntektskilde for klubben.  

Bakgrunnen for at styret ønsker en tydelig dugnadsstrategi er:

1. Enhetlig tilnærming for å sikre en rettferdig og forutsigbar dugnadsmodell
a. hva skal gjøres, når og av hvem

2. Bidra til klubbens økonomi

Forenkling og forutsigbarhet

1. Spond benyttes til all kommunikasjon knyttet til dugnader
2. Dugnadsutvalg koordinerer kommunikasjon med sponsorer
3. Eget vippsnummer per lag



Dugnadsutvalg

Styret vedtar i budsjettprosessen hvilke hoveddugnader klubben skal delta på. 

Klubbens dugnadssutvalg nedsettes av styret og består av:

● 2 representanter fra styret
● 1 representant fra hvert av lagene

Dugnadssutvalget har følgende ansvarsoppgaver:

● Ansvar for å følge opp klubbens dugnadsstrategi
● Utrede og innstille hvilke dugnader klubben skal ta på seg påfølgende år
● Vedta dugnadsansvarlig for dugnadene klubben påtar seg
● Bidra til at dugnader oppleves som relevant, motiverende og inkluderende



Økonomi
Det må defineres hvilke dugnader som skal bidra inn mot klubbens økonomi, og hvilke som kan gå direkte til lagene. For 2023 er det budsjettert med 195 000 kr 
i inntjening fra dugnad. Dugnadsinntekter utover dette går direkte til de enkelte lag. Fordelingen av dugnader gjøres gjennom en vekting av både netto kost og 
antall utøvere med 50% hver.

For 2023 inngår følgende elementer i klubbdugnader:

● Arrangement: UDW, Lillehammer Petit Prix og Aktiviteter Strandtorget 95 000
● Nye typer (Birken + Kalender + Andre Aktiviteter)          100 000  



Birken -forslag til fordeling av vakter



Andre dugnader
1. Klubbdugnad

a. Salg av “LCK sin Tour de France kalender”
i. 21 luker
ii. 75kr per kalender (estimert fortjeneste 45kr pr stk)
iii. Mål 1000 solgte kalendere = 45 000
iv. Knyttes opp mot Uno-X som TdF lag og LCK hovedsponsor

2. Lagdugnad 
a. Dette er frivillige dugnader de enkelte lagene selv tar ansvar for, og der all inntekt går direkte til laget
b. Dugnadskomiteen kan bistå med å tilrettelegge og være sparringspartner, men laget står selv ansvarlig for gjennomføringen
c. Eksempler på mulige lagdugnader:

i. Kurs ala “Mekking”, “Dekkskift” “Ligge på hjul” etc
ii. Turer ala “Guidet tur fra Balberg til Hafjell” 
iii. Sommersykkelskole 
iv. Flere vakter på Birken
v. Varetellinger

vi. Andre arrangementer
vii. Annet?




