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Ansøgning om tilskud til Kalvebodri 2019
Hvidovre Triathlon Club (HvTri) afholder den 25 august 2019 KalvebodTri, hvilket er et triatlon stævne.
HvTri skal for første gang afholde et offentligt triatlon stævne, og derved har vi ikke tidligere erfaring
omkostningesmæssig hvad det vil koste os at lave sådan et setup. Vi har dog igennem Dansk Triatlon
Forbund (DTriF), fået masser af vejledning og sikkerhedsprotokol, således at vi har et godt estimat på
hvad sådan et stævne vil give af omkostninger.
KalvebodTri er et stævne som både komme til at henvende sig til motionister samt triatleter. Udover
at vi afholder vores to egne distancer, har DTriF udset vores stævne til at afholder finalen i DM serien
for Aspiranter (12-17 år). Distancen for motionisterne er 350m svømning, 10km cykling og 2,5km løb,
som anvender samme rute som Aspiranterne. Distancen for triatleterne er 1km svøm, 42km cykling
og 10km løb, dette løb bliver afholdt som et DTrif medlemsstævne, hvilket betyder at deltagerne skal
have licens for et deltage, dette har alle som er medlem af en triatlon klub eller man kan købe en
endagslicens, til blot dette stævne. Vi vil kunne have op til 300 deltagere.

Et triatlon stævne har nogle store omkostninger forbundet til sig, da dette kræver et korrekt udført
sikkerhedsprotol, som stiller store krav til arangørre af et stævne. Et estimat fra DTriF er også at der
skal bruges i omegenen af 100 ”Friviilige” personer. Stævnet har et estimat af omkstninger på kr.
115.000, dog følger der også indtægter i form af start gebyr fra deltagere, men idet at vi ikke på
forhånd kender deltagere antal, er det er derfor et stort sats for en klub af vores størrelse, der
klubben kan uden tilskud risikere et kæmpe underskud, som kan i faste fald lukker klubben. HvTri
ansøgere om at få dækket lejeudgifterne til de ikke variable omkostninger, som skal bruges til at
afholdet et stævne af dette format.

Udstyr
Tidstagningsudstyr

Pris

Kommentar
Kr. 38.750 Vi skal anvende tidstagningssystem fra Sportstiming, da vi
skal afholde finalestævnet for Aspiranterne, da de skal
kunne udpege vinderen, uden at skulle manuelt beregne
tider fra dagens stævne med deres totalliste.

Hegn

Kr. 6.000 Vi skal indhegne parkeringspladsen ved Hvidovre Havn til en
skiftezone, samt skal vi have hegn op ved samtlige
indfaldsveje til Hvidvre Strandvej, da denne vej lukkes helt
for trafik.

Cykelstativ

Kr. 4.000 Vi ejer ikke vores eget stativ til cykler, så dette lejer vi hos
Ganløse Triklub.

Toiletvogne

Kr. 10.500 Til trods for gode toilet forhold ved Havnen, skal vi have
ekstra toileter til både tilskuere samt deltager, da der især
er et stort pres lige inden start. Samt skal deltagerne have
toilet mulighed ude på forholdsvis cykelrute og løbsrute.

Div

Kr. 8.000 Der er masser af div småudstyr som skal lejes, som f.eks.
bøjer i vand, kasser til skiftezone, bord og stole, osv.

Total

Kr. 67.250

Alle øvrige omkostninger, som enten er variable eller til dækning af af ”Frivillige” samt forplejning, vil
blive dækket af deltagere startgebyr.

Ved at vi kan afholder dette stævne i Hvidovre, vil der være stor og flot eksponering af vores skønne
område ved Havnen. Der findes desunden ikke mange triatlon stævner i Københavns området, da de
fleste sjællandske stævne i disse distancer ligger i provisen eller i udkanten af Københavns området,
som f.eks. Farum, Herlev, Karslunde, Roskilde og Stevns. Motionist distancen vil henvende sig mest til
Hvidovre borgere, som ønsker at prøve kræfter med alle 3 discipliner, her vil der ikke være fokus på
deres eget udstyr.
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