
Ersättningar Tibro kanotklubb 2020  
Ungdomar   

Till grund för beräkning av ersättningar skall förgående årsresultat av kanotuthyrningen användas.  

Max utbetalningsbart belopp per säsong är 50% av kanotuthyrningsintäkterna med avdrag för kostnader 

härrörande till kanotuthyrningen (dock ej investeringar i nytt uthyrnings mtrl).  

Tex. 2013 års uthyrning.   90 000 x 0,5 = 45000kr för 2014.  

50% X resultatet = utbetalningsbart belopp. Räcker inte pengarna till, så får vi stryka ersättningarna nerifrån.  

I fallande ordning skall följande kostnader täckas:  

1. Anläggningshyror (ej kanothuset).  

2. Startavgifter av klubben sanktionerade tävlingar ungdom. (oftast SKF sanktionerade).  

3. Läger avgifter för ungdom.   

 

Avgifter  

*Ungdomar har fria startavgifter vid start i racingtävling. Anmälan är bindande (ej start=återbetalning av 

startavgift).  

*Långloppstarter ungdomar tävlingsklass ingående i Suc, Juc och SM eller av klubben prioriterad tävling betalas av 

klubben.   

*Vuxna har fria starter i mästerskap (DM, SM, NM, VM). Samt därutöver fria starter upp till 1000kr/säsong. Om 

utrymme kvarstår i ovanstående kalkyl kan ytterligare fria starter tillkomma.  

*Träningsläger utsedda till prioriterade av klubben, betalas halva av avgiften för ungdom på nationellt läger. Ev. 

avgift för ledare nationellt läger betalas av klubben.   

*Alla medlemmar är välkomna att söka bidrag till träningsläger.  

*För vuxen paddlare gäller det att delta i inkomstbringande arbete under året för att få startavgifter betalda av 

klubben. Sådana är tex.  Kanotuthyrningslistan, rensning av Örlan, aktivitetsledare eller styrelsearbete.  

*Medlemsavgiften skall vara betald innan säsongsstart ( är ett försäkringskrav)!   

*Klubben betalar och anmäler till tävlingar via Easy-Race. Medlemmar betalar sina startavgifter i efterhand till 

klubben.   

*Efteranmälningsavgifter och strykningsavgifter ersätts inte av klubben.  

Reseersättningar  

*Vid kanotuthyrning utgår alltid reseersättning med Skatteverkets norm.  

*Utgår ej till vuxen paddlare vid tävling eller läger.  

*Transport av trailer till tävling läger eller annat av klubben sanktionerad aktivitet ersätts enligt skatteverkets 

norm.  

*Skatteverkets norm för bilersättning gäller. (18,50kr/mil, 2019).  

*Start och lägeravgifter som klubben betalat åt kanotist kan inkrävas löpande under säsongen, detta gäller även 

måltider som betalats av klubben.  
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