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Orsa alpina klubb



Ersättningsreglerna för tävling gäller aktiv medlem1 som tävlar för Orsa alpina klubb.



Liftkort Grönklitt
Första säsongen som aktiv medlem/tränare betalar den aktive/tränaren själv liftkortet.
Krav aktiva: Obligatorisk arbetsinsats av föräldrar vid klubbens samtliga arrangemang.
Krav tränare: Regelbundet deltagande vid träning och klubbens samtliga arrangemang.



Klubbdressar
Klubben sponsrar klubbdräkter överdragskläder med 25% av kostnaden för medlemmar.
Gäller endast nya kläder.
Krav: se liftkort.



Startavgifter
Betalas av klubben till alla tävlingar.
Den som uteblir från tävling utan giltig anledning och avanmälan står själv för kostnaden.



Liftkort vid bortatävling
Den aktive ersätts vid alla tävlingar.



Milersättning
Milersättning kan fås med 18,50/mil för resa närmaste vägen mellan hemmet och
tävlingsbacken tur och retur (resan mellan ev. boende och backe ska ej räknas med).
1 aktiv i bilen = ersättning från tjugonde (20) milen.
2 aktiva i bilen = ersättning från tionde (10) milen.
3 aktiva i bilen = ersättning från första milen.
Om endast en aktiv är anmäld till tävling får man ersättning från första milen, från Orsa
räknat. Detta gäller USM, Lilla Världscupen, Lilla Dalacupen, Svenska cupen i Speedski, FIStävlingar, YJSM och ÄJSM. Milersättning räknas från Orsa eller bostadsort som ligger närmare
tävlingsorten.



Boende
Övernattning vid flerdagarstävling, klubben betalar 200:-/natt och tävlande. Avståndet till
tävlingen skall vara minst 10 mil från hemmet.



Läger
Klubben subventionerar egna läger. Vid regions- och distriktläger, samt läger anordnade
av Svenska Speedskiförbundet och LIU/NIU skidgymnasium (där medlem är inskriven)
gäller:
- Klubben betalar 200:-/natt för den aktive.
- Klubben står för liftkort till den aktive.
- Milersättning betalas ej ut vid läger.



Finaler
Klubben ersätter den aktives liftkort. Boende för den aktive ersätts med 250:-/natt och
måltider med 200:- om det är bankett eller liknande för de tävlande.
Klubben ersätter liftkort för ledare/förälder och boende med 250:-/finaltillfälle.



Tränararvode

Aktiv medlem = medlem som regelbundet deltar i klubbens träningar och andra aktiviteter.

Klubben betalar milersättning 18:50/mil (gäller endast i förväg planerad snöträning)
hemmet - Norrbacken.


Summa ersättningar
Summa ersättningar till aktiv får under ett verksamhetsår inte överstiga 14 000:-



Ledare
Liftkort för ledare samt boende för ledare utgår enligt gällande ersättningsregler för
tävlande ungdomar. Om man erhåller ledarersättning skall man även uppträda som ledare
för alla klubbens tävlande ungdomar.
1-3 tävlande: 1 ledarkort/1 boende
4-8 tävlande: 2 ledarkort/2 boende
9-13 tävlande: 3 ledarkort/3 boende
14-18 tävlande: 4 ledarkort/4 boende
19- tävlande: 5 ledarkort/5 boende
Obs! Man plockar endast ut det antal kort man behöver.



Tid att ansöka
Medlem ansöker om ersättning den 30:e varje månad. När räkenskapsåret är över (30 april)
stängs möjligheten att söka ersättning.

