
 
FSLK:s regler gällande ersättning, material mm 2022/23 

Barn/Ungdomar 

• Härjecup - alla barn/ungdomar har fritt liftkort i Härjedalen (inkl. Klövsjö) 
Ingen reseersättning utgår. 

• Freeride/slopestyle – startavgifter och liftkort betalas av klubben till åkare som tävlar. 
Detta under förutsättning att åkaren representeras av minst en person som under 
minst två dagar deltagit vid klubbens tävlingsarrangemang. 

• LVC / USM kval - startavgifter och liftkort betalas av klubben till åkare som tävlar. 
Detta under förutsättning att åkaren representeras av minst en person som under 
minst två dagar deltagit vid klubbens tävlingsarrangemang. 

• Final LVC / USM – max 300:-/dag och åkare till logi och kamratmiddag. Startavgifter 
och liftkort (åkare). Detta under förutsättning att åkaren representeras av minst en 
person som under minst fem dagar deltagit vid klubbens tävlingsarrangemang. 

• Liftkort - betalas till klubbens tränare alt. förälder när de är med på tävling. En 
tränare/förälder på fem aktiva. Tränaren / föräldern ska då delta på lagledarmöten, 
besikta tillsammans med åkarna och finnas tillhands för åkarna under tävlingsdagen. 

• Läger – Klubben stöttar med 500: - vid Regionläger som sanktioneras av 
Jämtland/Härjedalens skidförbund. 

• Resor – betalas inte av klubben.  
Passagerare och förare delar på kostnaderna. 

• Övriga läger – finns möjlighet att ansöka medel från klubben förutsatt att man är aktiv 
i att hjälpa till vid våra arrangemang, vilket är klubbens inkomstkälla. 
 

FIS åkare – skriven/boende i Funäsfjällen… 

Möjlighet att arbeta ihop ersättning med funktionärsarbete under klubbens 
tävlingsarrangemang. 

Ersättningen går till startavgifter, liftkort, gymkort och träningsläger. 

Liftkort Funäsfjällen 

Ersättning betalas endast ut mot ifylld tävlingskostnadsblankett och kvitto. 

Kansliet - utbetalningar 

Kansliet betalar ut de anmälningsavgifter/liftkort som klubben står för. Ungdomar vars kval 
anmäls klubbvis betalas direkt av kansliet. Efter säsongen sammanställer Cristina alla 
kostnader som klubben inte står för och fakturerar de berörda. 

All annan utbetalning kräver rekvisition och ska vara beslutat av styrelsen. 



Kansliet: Cristina Persson tel: 0768074199 Mail: funasdalens.slk@telia.com 

Eventuellt överskott av inarbetad ersättning när säsongen är över kommer naturligtvis att 
användas till den aktive. Spara därför kvitton på läger etc. under hela säsongen. 

Gymkort / liftkort– vad krävs 

Aktiv medlem i Funäsdalens slalomklubb, skriven på orten och från åk 9. 

Deltagit/deltar i klubbens träningar – barmark och snö. 

Tävlat i aktuell disciplin. 

Ha tydliga mål för sin tävlingsidrott, målet att komma in på skidgymnasium och satsa på en 
fortsatt tävlingskarriär inom sin disciplin. 

 

Nya åkare / byte av klubb – åkare ej skrivna på orten / FIS åkare. 

Vi välkomnar nya åkare som önskar medlemskap i klubben men det finns inga fördelar 
gällande rabatter / (fritt) på liftkort, gym etc.  

Åkarna (anhörig) har samma möjlighet som klubbens övriga medlemmar att jobba ihop 
ersättning när man ställer upp som funktionär på klubbens arrangemang. 

”Hemmaåkare” / uppväxta och fostrade i klubben, har förtur på klubbens startplatser vid FIS 
tävlingar (om inte FIS ranking räcker). 

 

Funktionärsarbete under klubbens arrangemang räknas normalt vid arbete hela dagar. 

 

Utrustning  

Utrustning inköpt av Funäsdalens slalomklubb skall användas till klubbens tränings / 
tävlingsverksamhet. Träningarna skall vara öppna för alla medlemmar i föreningen, 
uppdelning relaterarat till åldersgrupper kan ske. 

Vid anordnande av träningsläger där klubbens medlemmar bjuds in i god tid innan och det är 
sanktionerat av föreningen (=klubb läger) får utrustningen användas. 

Uthyrning av utrustning till annan verksamhet/utövare bör ej ske. 

(Svårt att bedöma när utrustning går sönder, har man tur håller allt vid hyra men går sedan 
sönder under nästkommande arrangemang av klubben alt. tvärt om att den som hyr får 
massor att ersätta då materialet varit på väg att gå sönder men gör det under hyrestiden). 

 

Med hopp om en trevlig skidsäsong! 

/Styrelsen  
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