
Prt\

srnö9

Ersättningsregler 20 13 -20 I 4
Tävlingar

I Klubben betalar startavgifter ör den aktive enligt av klubben fastställd

tävlingskalender om den aktive är anmäld men ej kommer till start betalar den aktive

själv startavgiften.(gäller ej vid sjukdom om man meddelar ansvarig ledare)

Klubben betalar tävlingslicenser ftir den alctive.

Vid bortatävling där övernatbring krävs utgår sponsring fran klubben med högst 200kr

kontant alternativt att efter samordning med boende, mat samt resa att denna sponsring

ligger inbakad i priset den aktive fär betala lor tiivlingen.
Arrangerar klubben resor till bortatiivlingar utgår ingen sponsring till den som åker i
egen regi.
Utsedd ledare vid tavling, om det krävs, fär sina resekosfirader samt boendekostnader

betalda. Boendekostnaden får vara högst 300 kr per naff.

Klubben står lor skipass till utsedd ledare fiir att hjälpa de aktiva.(Ej berörings fria
kort som man laddar från gang till gång)

Om boendekostrad vid tiivling per enskild aktiv och säsong överstiger 3000 kr måste

styrelsen fatta siirskilt beslut flor utökning.
Vissa tävlingar ör äldre aktiva behövs ej alltid ledare.

Vid USM finaltävlingarutgär ersäthing till aktiv med 300kr per tävlings dygn.

Sponsring till aktiva utgår enligt beslut fastställd av styrelsen under kommande säsong

150: - per dygn och är awäknade vid fakturering.

Utsedda ledare får sina resor och boendekostnader betalda vid egna läger samt mat vid
självhushåll.

Reseersättning
+ Vid tävling utanfrr distriktet betalar varje aktiv 5kr per mil
ö Milersäthring ftir utsedda ledarelchauffir som kör är 18 kr per mil
4 Inom distriktet utgår ingen reseersättning.

ö Av styrelsen utsedda funktionåirer som reser till sammanträden eller utbildningar utgår

milersättning med 18 kr per mil
Särskilda bidrag

+ Såirskilt bidrag kan utgå enli5 styrelse beslut.

ö Förfrågningar angående speciella bidrag kan göras flor behandling av styrelsen.

Kriterium fiir sponsring i distrikt och regions läger fiir Faik slaloms aktiva
ö Triiningsniirvaro enligt verksamhetsplan
4 Deltagande på Faik slaloms läger i ftirsta hand och samtliga läger i Sverige i Faik

slaloms regi.
I Har fiir avsikt att tävla under kommande säsong.

S Från junior åldern och uppåt tas s?irskild håinsyn till triiningsgruppens storlek detta ör
att den aktive ska fä rätt träningsforhållande.

Reseräkning skall lämnas in snarast efter respektive resa på reseriiknings blankett.

Alla reseräkningar skall attesteras av Kassören frr att utbetalning ska ske.-
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