
FÆLLES
MEDLEMSKAB
Vi sætter Danmark i bevægelse

– for sjov, for hinanden og for livet
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Fordele for
jeres cykelklub
Bevæg dig for livet – Cykling sørger for, at flere oplever
glæden ved at være en del af et fællesskab inden for
cykelsporten.

Derfor er der nu nogle ekstraordinære
fordele, hvis man melder sig ind både hos
DGI og Danmarks Cykle Union.

Er I en nystartet eller eksisterende
forening, så kan I få helt særlige fordele,
hvis I organiserer jer under Bevæg dig for
livet – Cykling.

Gratis medlemskab
For det første skal I melde jer ind nu, fordi
det er gratis!

Hvis I er en ny forening, gives der gratis
medlemskab af begge organisationer i
indmeldelsesåret og året efter. Hvis I
melder jer ind begge steder i 2018, så er I
medlem uden kontingent-betaling i
resten af 2018 og hele 2019.

BEMÆRK
Hvis I er en forening, der allerede hører til
under enten DGI eller DCU, så vil det gratis
medlemskab udelukkende gælde der, hvor
man ikke i forvejen er medlem.

Rabat på start- og vækstpakker
I Bevæg dig for livet – Cykling har vi
udformet start- og vækstpakker, der
tager hånd om jeres specifikke
udfordringer. Vores konsulenter står klar
med redskaber til at udvikle jer i den
ønskede retning.

Gratis velkomstmøde
Som forening under Bevæg dig for livet
– Cykling, vil vi gerne sikre jer optimale
muligheder for udvikling. Derfor bliver
alle nye foreninger tilbudt et ”velkomst-
møde”.
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45 millioner gode grunde
Et medlemskab åbner op for at kunne
søge DGI og DIF’s nye foreningspulje
på 45 millioner. Pengene er øremærket
til gode idéer og initiativer i klubberne
med henblik på at få flere danskere i
bevægelse.

Trafik-officials
Trafik-officials er blandt de vigtigste
personer i dansk cykling, og vi tilbyder ud-
dannelsen i Bevæg dig for livet – Cykling.
Interesserede medlemmer under en for-
ening med dobbelt medlemskab (hos
både DGI og DCU) kan få tilskud til at blive
uddannet i at regulere trafikken i
forbindelse med afholdelse af cykelløb.
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RIDERS – et fællesskab
Bevæg dig for livet – RIDERS er et tiltag
rettet mod dem, der cykler alene, for at
give dem oplevelsen af- og glæden ved at
cykle i et fællesskab, som i en forening.

RDERS er frivillige cykelryttere, der til
udvalgte løb sikrer, at nybegyndere
kommer sikkert, trygt og sjovt igennem et
cykelløb, også selvom de aldrig har prøvet
at køre i et organiseret løb før.

Bevæg dig for livet - RIDERS" tilbyder:

RIDERS-zone til cykelløb som et
tilhørssted før og efter selve løbet for
ryttere, der kører med RIDERS.

Fartholdere – RIDERS cykler i én eller
flere fartgrupper med et forudbestemt
tempo og sørger for, at nybegyndere
kommer godt og sikkert med i mål.

Åben Facebookgruppe – Mulighed for
at få tips og tricks om landevejscykling
og kommunikere med andre RIDERS-
ryttere.

Fællesskabet er gratis at være en del af.

Man får nybegyndere til at
blive på cyklen, når man
investerer tid og kræfter
på at hjælpe, og det synes
jeg, vi gør som RIDERS.
Jesper Bjørnkjær, RIDERS ambassadør
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GO’ STIL som tema
Med Bevæg dig for livets gratis kursus
sætter vi fokus på landevejsrytternes
opførsel, med håbet om at skabe endnu
mere ”GO’ STIL” på landevejen.
På kurset får deltagerne forståelse for,
hvordan de igennem deres adfærd i
trafikken kan være med til at forbedre
sikkerheden og forholdet mellem
motionscykelryttere og andre trafikanter.

Tag fat i jeres lokale cykelkonsulent og
få en gratis tema-aften for foreningens
medlemmer, hvor I arbejder med de "10
gode råd" til GO’ STIL på cyklen.

10 gode råd til GO' STIL

1. Overhold færdselsreglerne
2. Vis overskud
3. Vis anerkendelse
4. Brug cykelstierne
5. Husk dit affald
6. Brug ALTID cykelhjelm
7. Fyld så lidt som muligt
8. Giv tegn, og vær forudsigelig
9. Brug ringeklokken
10. Vær opmærksom



6

Fordele for alle
Udover nævnte tilbud i Bevæg dig for livet – Cykling,
giver medlemskab af en af de to organisationer
blandt andet følgende fordele:

Medlemskab hos DGI

Uddannelser & kurser
Som medlem i DGI opnår jeres forening
tilskud til DGI's kurser. Vi tilbyder kurser
og uddannelse med et højt fagligt indhold,
for eksempel kaptajns-kurser, træner/
instruktørkurser og teknikkurser m.fl.
�
Rådgivning og hjælp
til din forening
Har I brug for sparring i jeres forening,
hjælp til at løse problemer eller assi-
stance til at udvikle jer, så står DGI klar
med konsulenthjælp i jeres lokalområde.
DGI’s konsulenter kender jeres regionale
udfordringer og vil på den måde være helt
inde i, hvordan foreningslivet er, netop
hvor I er.

Derudover får du adgang til DGI’s digitale
træningsguide, hvor du får redskaber til en
bedre og mere varieret træning. På
hjemmesiden kan du vælge mellem en
masse øvelser, tilsætte dine favoritter og
dermed nemt skabe dine egne lektioner.

Medlemskab hos DCU

Motionslicens
Når din klub melder sig ind, har jeres
medlemmer mulighed for at erhverve sig
en såkaldt ”Motionslicens”. Dette giver
store rabatter på motionsarrangementer
under DCU – herunder Kongeetapen og
Gran Fondo Denmark. Licensen gør også,
at du slipper for at skulle fremvise en
lægeerklæring til udenlandske løb –
herunder La Marmotte.

Rådgivning og foreningsudvikling
Hos DCU er der en række konsulenter
med specialkompetencer. Det kan være
på områder som børn & unge, bredde/
motion eller noget helt tredje. Så hvis du
har brug for hjælp, erfaring eller konkrete
råd, så er din DCU-kontakt kun et opkald
væk.

Derudover får man også hos DCU adgang
til en lang række uddannelser og kurser,
som f.eks. træneruddannelser, trænings-
planlægning, frivillighed, foreningsdrift og
foreningsledelse.
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Vil du høre mere?
Vil du høre mere, så klik ind på
bevaegdigforlivet.dk/cykling og find din
lokale cykelkonsulent. Her kan du også
finde mere information om vores
produkter.



Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.


