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Ersättningsregler Sundsvalls Slalomklubb gällande för  

FIS-åkare  
  
FIS-åkare är och ska vara goda ambassadörer för klubben och förebilder för klubbens åkare i 

och utanför sin idrott. 

 

Sundsvalls Slalomklubb (SSLK) vill stödja både bredd- och elitsatsning enligt föreningens 

målbeskrivning. SSLK vill att fler åkare fortsätter sin satsning efter ungdomsåren och för att 

möjliggöra och främja bredden åtar sig klubben att ersätta FIS-åkarna för kostnader för FIS-

licens, startavgifter samt subventionera kostnader i samband med de olika SM-tävlingarna. 

 

Som ett led i att främja en elitsatsning åtar sig klubben att utöver ovanstående utge särskilda 

ersättningar till åkare som ingår i de officiella träningsgrupperna för svenska alpina 

landslaget eller blir uttagna att tävla eller träna i Svenska skidförbundets (SSF) regi. 

 

Grundprinciper för ersättning 

• Åkare och ledare går igenom reglerna och signerar ett åkaravtal. SSLK kräver 

motprestation för att ersättningen skall utbetalas.  

• Lagledaren ansvarar för att avtal skrivs med respektive åkare. Inget avtal, ingen 

ersättning.  

• SSLK:s ekonomi kan förändra förutsättningar och nivå på ersättning.  

    

SSLK:s åtagande:  

• Ersätter FIS-avgiften till åkaren om anmälan skett innan sista anmälningsdag enligt 

tävlingskalender på idrott online.  

• Betalar startavgifter för alla FIS-tävlingar under ordinarie vintersäsong (november-

april) inkl. JSM och samtliga SM. 

• Lagledaren kontrollerar dagen efter sista anmälan vilka som är anmälda och 

meddelar kassören som betalar in startavgifterna till arrangerande klubb. SSLK 

betalar inte startavgift vid efteranmälan.  

• Styrelsen utser ansvarig ledare vid JSM och SM-tävlingar. Ledarens uppgift är att 

ansvara för klubbens åkare under tävlingarna, t.ex. delta på lagledarmöte, förmedla 

information, delta på prisceremoni m.m. 

• Betalar ett SM-bidrag för max 5 dagar kopplat till boendekostnader under 

förutsättning att åkarna bor i klubbgemensamt boende. SM-bidragets belopp 

beslutas årligen av styrelsen och beror av klubbens ekonomi. 

 

Ersättning förbundsuppdrag mm.: 

• Ersätter landslagsåkare till ett maxbelopp av 5000 kr per säsong.  

• Ersätter icke-landslagsåkare som blir uttagen till förbundsuppdrag i form av träning 

till ett maxbelopp av 5000 kr per säsong.  

• Ersätter icke-landslagsåkare som blir uttagen av SSF att tävla och representera 

Sverige i Världscup, Europacup eller motsvarande internationell cup, JVM, Ungdoms-

OS samt Universiad till ett maxbelopp av 5000 kr per säsong. Åkare som blir uttagen 
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till både träning och tävling i SSF:s regi (enligt beskrivning ovan) kan erhålla maximalt 

5000 kr per säsong.   

• Totalbeloppet av ovanstående punkter (ersättning förbundsuppdrag mm.) kan max 

uppgå till 5000 kr per åkare och säsong (inkluderar ej SM-bidrag som går utöver 

detta). 

 

Åkarens åtagande:  

• Vara goda representanter för klubben i alla sammanhang med utgångspunkt från 

klubbens värderingar. Vid tävlingssammanhang representera klubben genom att 

använda och skylta med SSLK klubbkläder (framförallt vid prisceremonier). 

• Betala medlems- och träningsavgift enligt årsmötets beslut.  

• Anmäla sig till FIS-licens på idrott online enligt förbundets anmälningstid. Anmälan i 

efterhand bekostas av den aktive. 

• Anmäla till tävling på Idrott online före anmälningstidens utgång (vid efteranmälan 

betalar åkaren själv). 

• Vid förhinder att tävla, avanmäla sig i tid via e-post till arrangör med kopia till SSLKs 

kassör. Om avanmälan inte skett i tid debiteras åkaren anmälningsavgiften.  

SSLK fakturerar åkaren för DNS-starter i slutet av säsongen. 

• Bemanning av arbetspass avseende bytesmarknad, servering och tävling skall 

fullföljas samt deltagande på fixardag utförs. Vid förhinder ansvarar åkaren för att 

ordna med en ersättare.  

• Skall vid två pass under säsongen delta som exempelvis hjälptränare i SSLK:s 

ungdomsgrupper (vi ser gärna att hemmatränande FIS gör hjälptränarpass i skidskola 

eller de yngsta träningsgrupperna) eller som funktionär under tävling (gärna under 

ungdomstävlingarna under påsken). Åkaren bokar själv in passen och meddelar 

sedan lagledaren vad som bokats och genomförts. 

• För att få ut SM-bidrag/vinstbevis/träningsstipendier eller annan ersättning krävs 

inlämnande av originalkvitton för motsvarande belopp (godtagbara kvitton kan vara 

kostnad under säsongen för träningsläger, boende, resa, liftkort, utrustning mm). 

Utbetalning sker senast i slutet av säsongen. Observera vinstbevisens utgångsdatum. 

SSLK betalar endast ut det som har fakturerats i tid.  

• För att erhålla ersättning krävs att kvitton/vinstbevis lämnas till kassören senast den 

30 maj innevarande säsong.  
  

Jag har läst igenom informationen gällande SSLK:s ersättningsregler (för minderårig även 

vårdnadshavare). Om åkaren är omyndig ansvarar vårdnadshavaren för åkarens åtaganden.  
  

Sundsvall den ____/_____ /______  
  
  

______________________________/______________________________  

 Åkare        Vårdnadshavare   
   

______________________________  

Lagledare  


