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Ersättningsregler Sundsvalls Slalomklubb gällande för  

U16-åkare  
  
Sundsvalls Slalomklubb vill stödja både elit- och breddsatsning enligt föreningens 

målbeskrivning. Som ett led i att främja lag-/klubbkänsla har SSLK beslutat att utöver 

betalning av anmälningsavgifter för tävlingar även subventionera kostnader i samband med 

USM-finaltävlingarna. Ersättning erhålls endast om åkaren väljer att delta i det 

klubbarrangemang/boende som den för tävlingen klubbutsedda ledaren anordnar (kan ske i  

samverkan med distrikts- alt. regionsledare). Väljer åkaren eget boende ersätter inte SSLK 

kostnader under USM-finalen.  

 

SSLK:s styrelse beslutar årligen vilken budget utsedd USM-ledare har att röra sig med. 

Budgeten beräknas utifrån faktiskt antal subventionsberättigade åkare vid respektive 

tävling.  

  

 

Grundprinciper för ersättning 

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

motprestation för att ersättningen skall utbetalas.  

• Lagledaren för U16 ansvarar för att avtal skrivs med respektive åkare.  Inget avtal, 

ingen ersättning.  

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

  

 

Hur sker ersättningen;  

• Åkaren anmäler sig till tävling via tävlingskalendern på Idrott online.  

• SSLK betalar inte anmälningsavgift vid efteranmälan.  

• Eventuell avanmälan skall göras skriftligt till arrangören med kopia till kassören. Om 

åkaren inte avanmält sig i tid fakturerar klubben åkaren för DNS-starter i slutet av 

säsongen.  

 

  

SSLK:s åtagande:  

• Betalar anmälningsavgifter för alla tävlingar  

• Styrelsen utser ansvarig ledare vid USM-finaltävlingar som (ev. i samverkan med 

distrikts- och regionsledaren) anordnar logi och eventuellt mat samt liftkort om 

tilldelad USM-finalbudget tillåter detta. Överskjutande kostnad, utöver för tävlingen 

beslutad subvention debiteras åkare. Åkare som väljer att bo i eget boende under 

USM-finalen erhåller ej subvention från SSLK för kostnader såsom t.ex. boende, 

liftkort eller mat.  

• Bidrar till kostnader för förbundsuppdrag vid uttagning till internationell FIS 

ungdomstävling, ersättningen är max 2500 kr/åkare. Kvitto från förbundet erfordras 

för ersättning.  
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• Bidrar till kostnader för det centrala gymnasieläger anordnat av SSF för åkare som 

sökt till skidgymnasium, max 1500 kr/åkare.  

 

 

Åkarens åtagande:  

• Om möjligt delta i Toyotatroféns deltävlingar (viktigt att visa upp sig som en god 

förebild för yngre åkare).  

• Om möjligt delta i Allmänna lägret.  

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

ungdomsgrupper eller ledare i skidskolan. U16-åkare skall utföra minst ett arbetspass 

i skidskolan, resterande med fördel i skidskola eller någon av de yngsta grupperna. 

Åkaren bokar själv in passen och meddelar sedan lagledaren vad som bokats och 

genomförts.   

 

 

Åkaren och dennes familjs 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.  

• Bemanning av arbetspass avseende bytesmarknad, servering och tävling skall 

fullföljas. Vid förhinder ansvarar åkaren för att ordna med en ersättare.  

• 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. 

 

Jag har läst igenom informationen gällande SSLK:s ersättningsregler  
  
  
  

Sundsvall den ____/_____ /______  

 
  
  

______________________________/______________________________  

 Åkare        Vårdnadshavare   
  

  
 

______________________________  

Lagledare  


