
Tävlingsdeltagande:

Tävlingar med höga anmälningsavgifter, t.ex. DN Galan Youth, betalas av den aktive själv.
120:- är en gränsen.

Mästerskapsdeltagande:

DM menas här Inomhus/utomhus samt Stafett/Mångkamp för Ungdomar och Juniorer.
SM menas här Inomhus/utomhus samt Stafett/Mångkamp/Lag för Ungdomar, Juniorer och Seniorer.

HSK ersätter tränare för deltagande aktiva i DM, Regionfinaler, Kraftmätningen och Världsungdomsspelen med
resa och logi för varje dag som de aktiva tävlar i Världsungdomsspelen och Kraftmätningen(när tävling är 
utanför Stockholms län).

HSK ersätter tränare för deltagande aktiva i SM med resa och och logi för varje dag som de aktiva tävlar, när 
tävling är utanför Stockholms län.

Aktiva som placerar sig bland de 12 bästa på 20-bästa listan för tävlande klass/gren, samt om de inte placerar 
sig, men har ett resultat i inom normgränsen(enligt klubbens dokument) för den klass de ska tävla i, erhåller 
kostnadsersättning för resa och logi.

Kontanta gratifikationer:

Vi betalar idag ut kontanta gratifikationer vid medalj på de olika SM(endast Seniorer och Juniorer) tävlingarna 
enligt följande: Guld 3000kr, Silver 2000kr och Brons 1000kr.
För platserna 4-6 på seniorernas olika SM betalas 500kr ut.

Inga kontanta gratifikationer ska delas ut till ungdomar och yngre.

Utbildning / Grenutveckling

HSK betalar kostnader för rekommenderade utbildningar för ledare/tränare. För vissa utbildningar på annan ort 
kan även resor och logi ersättas efter beslut av styrelsen/utbildningsansvarig.
Vi betalar deltagande på gren- och utvecklingsträffar eller liknande för aktiva och tränare i uttalad målgrupp.
Not: I flera fall just nu saknas grenutvecklingsansvariga i flera grenar inom Svenska Friidrottsförbundet men 
privata initiativ har i flera fall ersatt dessa. Det ordnas träffar,träningar mm där aktiva träffas under liknande 
former med tonvikt på utbyte av träningsmetoder och social samvaro.

Föreningens målsättning är att ledare skall ha adekvat utbildning för de uppgifter som de åtar sig.

Målgrupper för att ersättning ska utgå är Juniorer eller yngre.

Resor ersätts för det billigaste färdsättet av; egen bil, buss, bil eller tåg, bokat i god tid så att inga extra 
kostnader uppstår.
Logi ersätts med hotell av medelklasstyp, bokat i god tid så att inga extra kostnader uppstår. Ersättningen gäller 
enkelrum, eller om aktiva bor tillsammans för dubbelrum om detta blir billigare, eller om man hittar ett annat 
alternativ som är fördelaktigare både för den aktive och klubben.
Kost ersätts normalt inte.
Ersättning betalas ut mot uppvisande av kvitto på verklig kostnad, ingen överersättning kan erhållas.

Undantag till ovanstående regler kan finnas, de bestämt från fall till fall av 
sportchef/tränaransvarig/verksamhetschef eller styrelsens ordförande.

Not. Normlistan och denna ersättningspolicy bör revideras varje år för att vara aktuell.


