Riktlinjer för ersättningar 2019/2020
Detta är föreningens generella riktlinjer för ersättningar. Notera att styrelsen i förekommande fall kan
fatta beslut om undantag från riktlinjerna.

Barn och ungdom t.o.m. junior
IFK Skövde skidklubb betalar anmälningsavgifter till skid- och rullskidtävlingar i Västergötland, till
Björnjakten i Älvdalen, till ytterligare två valfria tävlingar utanför distriktet samt till USM och JSM. Dock
står klubben bara för anmälningsavgift vid ordinarie anmälan, vid efteranmälning får den aktive stå för
hela avgiften själv.

Ungdomar som går på skidgymnasiet.
Utöver ovanstående står IFK Skövde skidklubb för kostnader upp till 7 500 kr under säsongen. Bidraget
kan täcka t.ex. avgift för läger, anmälningsavgifter och boende vid tävlingar. En ungdom som går på
skidgymnasiet uppmuntras av klubben att arbeta aktivt för att utöka resurserna för sin satsning.

Tränare
Föreningen bekostar spårkort för samtliga, av föreningen utsedda, tränare i barn- och
ungdomsverksamheten.

Vuxna
Tre olika ersättningsnivåer definieras för vuxna medlemmar. Ersättningarna för nivå 2 och nivå 3 betalas
ut retroaktivt, d v s man måste först prestera innan någon ersättning betalas ut. För nivå 1 styrs
ersättningarna av de individuella avtalen. Vuxna medlemmar som inte uppfyller någon av de tre nivåerna
får betala sina anmälningsavgifter själv. Klubben rekommenderar medlemmar att betala sina
anmälningsavgifter själva direkt vid anmälan. I vissa fall blir klubben fakturerad anmälningsavgifterna från
arrangören, då sammanställer vi dessa och fakturerar medlemmarna den sammanlagda avgiften i slutet
av säsongen.

Vuxen Nivå 1:
En vuxen åkare med kapacitet att placera sig topp 100 på Vasaloppet (herr), topp 50 på Vasaloppet (dam),
alternativt topp 50 på Tjejvasan (dam) kontaktar styrelsens ordförande för att skriva ett individuellt avtal
för säsongen.

Vuxen Nivå 2:
En vuxen åkare som under säsongen kommit topp 500 på Vasaloppet (herr), alt topp 100 på Vasaloppet
(dam), alt topp 100 på Tjejvasan. Klubben kan då täcka startavgifter retroaktivt för säsongen till ett belopp
av maximalt 5000 kr. Kravet från föreningen är förutom prestationen att åkaren har hjälpt till vid
ungdomsträning, tävlat i IFK Skövde Skidklubbs dräkt vid samtliga tävlingar samt ställt upp som funktionär
vid minst ett av klubbens arrangemang. Det är åkarens eget ansvar att se till att uppfylla samtliga kriterier.

Vuxen Nivå 3:
En vuxen åkare som under säsongen kommit topp 1000 på Vasaloppet (herr), alt topp 300 på Vasaloppet
(dam), alt topp 300 på Tjejvasan, alt tagit en pallplacering vid ett Veteranmästerskap, SM eller VM.
Klubben kan då täcka startavgifter retroaktivt för säsongen till ett belopp av maximalt 2000 kr. Kravet från
föreningen är förutom prestationen att åkaren har hjälpt till vid ungdomsträning, tävlat i IFK Skövde
Skidklubbs dräkt vid samtliga tävlingar samt ställt upp som funktionär vid minst ett av klubbens
arrangemang. Det är åkarens eget ansvar att se till att uppfylla samtliga kriterier.

Reseersättning
Reseersättning utbetalas endast i de fall styrelsen så beslutat.

