Regler för anmälningsavgifter och reseersättningar
Det är viktigt att det finns klara regler för deltagande i tävlingar och för och hur ersättningar
för olika resor skall utbetalas. Dessa regler kan också med fördel kombineras. Reglerna skall
gälla hela klubbens verksamhet oavsett idrott - orientering, friidrott eller skidåkning.

Anmälningsavgifter till tävlingar
Ordinarie anmälningsavgifter betalas (max 120:-) och ombesörjs vanligtvis via klubben.
Löparen svarar dock själv för ev. efteranmälningsavgift och också för hela
anmälningsavgiften till tävlingar där man varit anmäld men ej senare deltagit. Detta gäller
även för tävlingar inom friidrott/skidåkning med ovan angivna maxgräns.
Tävlingen skall vara sanktionerad och ingå i klubbens tävlingskalendrar för resp.
tävlingssport, se sanktionerad tävling nedan.

Reseersättningar
Reseersättning för bilresa betalas vid resa för klubbens räkning, till möten, kongresser eller
sanktionerade tävlingar/träningsläger. Ersättning utgår enl. de skatteregler för skattefri förmån
som beslutas av Skatteverket årligen, f.n. 18:50 -/mil (2014). Ersättning utbetalas mot
inlämnad reseräkning. Minimiersättning: Reseersättning utgår ej för resa <40km (70: -).
Reseersättning utgår ej för resa till speciella arrangemang som kan betraktas som motionslopp typ
skidtävlingar som Vasaloppet eller Engelbrektsloppet, löpartävlingar av mer motionskaraktär och
breddarrangemang t.ex. Göteborgsvarvet, Lidingöloppet eller Stockholm Marathon. Oftast är dessa ej
sanktionerade, se nedan.
Und.: Klubben kan vissa år göra vissa satsningar riktade mot deltagande i dessa tävlingar. De kommer då
att ingå i vårt tävlingsprogram, se ovan.

Reseavgift
Av ekonomiska skäl återinför vi en reseavgift för resor till tävlingar och som
betalas direkt till föraren. Reseavgiften är maximerad till 120:- för vuxna och 60:- för
ungdomar upp t.o.m. 20 år. Vid kortare resor där reseavgiften täcker reseersättningen
reduceras reseavgiften endast för de vuxna i relation till uträknad total reseersättning.
Ungdomar betalar alltid 60:-. Reseräkning inlämnas ej i dessa fall.

Samåkning
För att reseersättning skall utgå förutsätts samåkning. Samåkning planeras i samband med
samlingen före resan till tävlingen. Samlingsplats anges i annons under klubbnytt (ansvarig:
resp. tävlingsansvarig).

Ersättning för logi
Ersättning för logi är 100:-/pers och natt vid sanktionerade tävlingar av typen
flerdagarsarrangemang.
Dagtraktamente utgår ej för t.ex. frukost utan betalas av den aktive själv.

Sanktionerad tävling
Ovanstående regler för anmälningsavgifter och reseersättningar gäller endast för s.k.
sanktionerade tävlingar. Med detta menas att tävlingarna skall finnas med på klubbens
tävlingsprogram för resp. tävlingssport vilket godkänts av tävlingsansvariga/styrelsen.
Om speciella skäl föreligger så kan ersättning för anmälan utgå även till annan tävling men först
efter godkännande av tävlingsansvarig inom resp. idrott.

