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Grundkriterier 
För att det ska vara aktuellt med ersättningar och förmåner enligt denna policy så ska våra 

grundkriterier vara uppfyllda. Detta beaktas alltid när anmälan till tävlingar och läger görs.  

Det betyder att även om man anmäler sig, så är det inte säkert att klubben står för kostnaden eller 

att man är berättigad att delta. 

 

Kriterierna är: 

 Att du har betalt medlemsavgiften 

 Att du betalt den licens som man behöver för att tävla i nationella tävlingar 

 Att du deltar aktivt i träningsverksamheten 

 Att du spelar i klubbkläderna så långt det är möjligt 

 Att du uppför dig på och utanför planen 

 Att du bidrar i klubbens arbete med att få in intäkter till verksamheten, ex vid försäljningar 

och egna arrangemang 

 Att du gör ditt bästa och har kul 
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Tävlingar Resor Boende Avgift Beslut av 

VM, EM, NM och SM för oldtimers Nej  Nej Ja/sponsor Styrelsen 

VM, EM, NM och SM för ungdomar och seniorer Nej Nej Ja Styrelsen 

Rankingtävlingar Nej Nej Ja Styrelsen 

DM Nej Nej Ja Styrelsen 

Förbundsuttagna grupper Nej Nej Ja Styrelsen 

Seriespel A-lag Ja Nej Ja Styrelsen 

Seriespel ungdomar Ja Nej Ja Styrelsen 

Nationella tävlingar * Nej Nej Ja Styrelsen 

Läger ** Nej Nej Ja Styrelsen 

Domaruppdrag Ja Nej Ja Styrelsen 

 
* Nationella tävlingar beslutade av styrelsen/tävlingsutskottet  
 
Ungdomar upp till 20 år kan utan kostnad delta i nationella tävlingar som beslutats av 
styrelsen/tävlingsutskottet.  
 
Klubben vill också stimulera ungdomarna som deltar i träningsgrupperna att våga sig ut på 
tävlingar. Därför vill vi också att ungdom/studerande/vuxna som aktivt medverkar i någon 
ungdomsgrupp, får sin anmälningsavgift betald om man kombinerar eget spel med 
coachning/planering för ungdomsspelare. 
 
Vuxna B/C spelare/motionärer/korpenspelare får också anmäla sig till tävlingar genom klubben 
men måste då vara beredda att stå för större delen av avgiften själva. Den sammanlagda kostnaden 
för deltagande i nationella tävlingar begränsas därför till max 750:-/spelare och år. Därefter 
bekostas anmälningsavgifter i sin helhet av spelaren. 
 
Anmälan kan göras till de tävlingar som finns i vår tävlingskalender på hemsidan, utan att stämma 
av. Vill man åka på annan tävling ska man fråga styrelsen innan anmälan sker. 
 
 
** Kostnader för läger delas eventuellt med länsförbundet och/eller spelaren. 
1. Dessa kostnader (aktiviteter) vägs vid varje tillfälle, och eventuellt ihop med spelarens insatser 
i föreningen, avseende sponsring, försäljningar, engagemang etc. 
 
Kostnaderna för respektive typ av aktivitet budgeteras som tidigare av respektive ansvarig. Dock 
kan styrelsen/ansv. utskott ta beslut om kostnader utöver fastlagd budgetplan.  
 
 
Eventuella övriga kostnader för aktiviteter inom föreningens verksamhetsområde, tas i varje 
enskilt fall av styrelsen/ansv. utskott. 
 


