
Habo Friidrott 2018  
 

Riktlinjer för stöd till elitsatsande aktiva 
 
Grundstöd medges från det kalenderår den aktive fyller 18 år och beräknas  
på placering på Svenska Friidrottsförbundets årsbästalista utom-och inomhus året före 
 
Stöd utbetalas endast i egen åldersklass, dvs aktiv är inte berättigad till seniorstöd före 23 års 
ålder.  
 
Grundstöd (Max 1 grundstöd per aktiv och år)  
         
Seniorer (23 år--) 6-10:e plats i Sverige bland seniorer  2.500:- 
Seniorer (23 år--) 1-5:e   plats i Sverige bland seniorer  5.000:- 
 
Juniorer (17-22 år) 6-10:e plats i Sverige bland juniorer  1.000:- 
Juniorer (17-22 år) 1-5:e   plats i Sverige bland juniorer  2.000:- 
 
Tillkommer medaljer vid SM-tävlingar utomhus 
      Senior-SM JSM 22, 19 & 17 år 
Guld      1000:-   500:- 
Silver      750:-   375:- 
Brons      500:-   250:- 
 
Tillkommer medaljer vid SM-tävlingar inomhus 
      Senior-SM JSM 22, 19 & 17 år 
Guld      375:-   250:- 
Silver      250:-   175:- 
Brons      125:-   100:- 
       
Tillkommer deltagande i    Seniorer Juniorer/Ungdom   
Landskamper     1.000:-   500:- 
EM, OS eller VM    2.500:-            1.500:- 
 
Avstämning görs varje år i januari för föregående kalenderår och bidraget måste användas före 31/12 
samma år. Medel som inte används i tid går tillbaka till klubben.  
 
Stöd lämnas för kostnader för träningsläger, träning, utrustning såsom träningsredskap, träningskläder 
/skor och rehab/friskvård och betalas ut mot inlämnande av originalkvitton.  
 
Villkor 

• För att vara berättigad till stödet ska den aktive vara elitsatsande – tränings- och 
tävlingsplanering i samråd med tränare skall vara upprättad.  

 
• Den aktive har betalt medlems/träningsavgift både för det år resultaten uppnås samt för 

utbetalningsåret (året efter)  
 

• Den aktive skall vara med på DM, lagmatcher och SM samt ställa upp på klubbens 
arrangemang både som tävlande och funktionär så långt möjligt.  

 
• Den aktive skall bära Habo Friidrotts tävlingskläder vid tävlingar och prisutdelningar.  

 
• Om den aktive ertappas med doping av något slag, är den aktive återbetalningsskyldig till 

klubben för samtliga erhållna bidrag. 
 

• Habo Friidrott förbehåller sig rätten att omförhandla ovanstående varje år beroende på 
klubbens aktuella ekonomi. 

 
Habo den       
 
………………………………………  …………………………………… 
Ordförande     Aktiv     


