
  

 
 

 

   
 

 

Policy för klubbens ersättningar till medlemmar i samband med tävlingar, resor, läger 

m.m.  

Beslutat av styrelsen 2022-10-19 

Aktivitet Policy - ersättning/kostnad Kommentar 
Arenatävlingar inom 

Sverige - startavgift  

Klubben står för startavgift för respektive 

gren. Se PM för tävling.  

https://habofriidrott.myclub.se/menu/pages/2

3767  

Klubben 

rekommenderar att 

aktiva deltar i max 

4 grenar/dag. 

 

Arenatävlingar inom 

Sverige - 

efteranmälningsav

gift 

Efteranmälningsavgift, vanligtvis samma 

som startavgift, bekostas av deltagaren 

själv.  

Deltagares 

målsman 

faktureras via mail 

när klubben får 

tävlingens faktura.  

Efteranmälningsav

gift betalas till 

klubben via swish: 

123 006 1986 

Arenatävlingar inom 

Sverige – uteblivet 

deltagande (DNS) 

Vid ej giltig frånvaro ska målsman för den 

aktive på eget initiativ swisha startavgiften till 

klubben. 

Giltig frånvaro från 

tävling är t.ex. 

sjukdom, skada, 

grenkrockar och 

liknande. 

 

Swish: 123 006 

1986 

Löptävlingar utanför 

arenor i Sverige. 

Klubben står för startavgift för SM, GM och 

DM samt terräng-SM/DM. 

Efteranmälningsavgift och DNS bekostas av 

deltagaren själv.  

Övriga tävlingar 

t.ex. Vårruset, 

Göteborgsvarvet 

och Stockholm 

maraton bekostas 

av deltagaren själv. 

Tävlingar utanför 

Sverige 

Startavgift, efteranmälningsavgift och DNS 

bekostas av deltagaren själv. 

 

Lag-UDM Klubben står för startavgift. 

 

När Lag-UDM genomförs utanför kretsens 

verksamhetsområde bekostar klubben 

gemensam resa, buss/minibuss alternativt 

samåkning i bil (milersättning enligt 

skatteverket) vid minst 10 mil resa. 

Buss till final när 

det är motiverat 

genom ett större 

antal deltagare. Vid 

bilresa samåkning. 

 

Samåkning: 

möjlighet att ta med 

minst 3 aktiva per 

bil. Ex. 3 aktiva = 1 

https://habofriidrott.myclub.se/menu/pages/23767
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bil. 5 aktiva = 2 

bilar osv.  

Götalandsmästerska

p (13 -14 år), inom 

och utomhus. 

Klubben står för startavgift. 

Efteranmälningsavgift och DNS bekostas av 

deltagaren själv (se ovan). 

 

Klubben står för det boende och det 

matalternativ som tillhandahålls av 

arrangören eller motsvarande summa om 

boende och mat ordnas på egen hand, 

(gäller för både deltagare och av klubben 

utsedd ledare). 

 

Klubben står för milersättning (enligt 

skatteverket), vid samåkning och vid minst 

10 mil resa. 

Kontakta 

ordförande/styrelse

n 

info@habofriidrott.s

e vad gäller 

deltagande ledare. 

 

Ledare måste vara 

medlem i klubben. 

Max en ledare per 

aktiv. 

 

Samåkning: 

möjlighet att ta med 

minst 3 aktiva per 

bil. Ex. 3 aktiva = 1 

bil. 5 aktiva = 2 

bilar osv. 

USM (15 - 16 år), 

JSM och SM, inom 

och utomhus 

Klubben står för startavgift. 

Efteranmälningsavgift och DNS bekostas av 

deltagaren själv (se ovan). 

 

Klubben står för det boende och det 

matalternativ som tillhandahålls av 

arrangören eller motsvarande summa (gäller 

för både deltagare och av klubben utsedd 

ledare) om boende och mat ordnas på egen 

hand. 

 

Om inte boende anordnas av arrangören 

ersätter klubben varje deltagare med max 1 

000 kr/natt vid uppvisande av kvitto. 

 

Klubbens står för 

lunchkuponger/matkuponger till deltagare 

och ledare om dessa tillhandahålls av 

arrangören. Finns inte kuponger utgår 

måltidsersättning med max 200 kr/dag till 

deltagare och ledare vid uppvisande av 

kvitto.  

 

Klubben står för milersättning (enligt 

skatteverket), vid samåkning och vid minst 

10 mil resa . 

Kontakta 

ordförande/styrelse

n 

info@habofriidrott.s

e vad gäller 

deltagande ledare. 

 

Ledare måste vara 

medlem i klubben. 

Max en ledare per 

aktiv. 

 

 

 

 

 

1 000 kr/natt gäller 

ej deltagande 

ledare. Om inte 

ledare är 

familjemedlem till 

aktiv, kontakta 

ordförande/styrelse

n 

info@habofriidrott.s

e 
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Samåkning: 

möjlighet att ta med 

minst 3 aktiva per 

bil. Ex. 3 aktiva = 1 

bil. 5 aktiva = 2 

bilar osv. 

Veteran-SM Klubben står för startavgift. 

Efteranmälningsavgift och DNS bekostas av 

deltagaren själv (se ovan). 

Resa, mat och 

boende bekostas 

av deltagaren själv. 

GM-läger och FIG-

läger 

Klubben står för 50% av deltagaravgiften för 

det boende och måltidsalternativ som 

tillhandahålls av arrangören. 

 

Klubben står för 100% av mat- och 

boendekostnad för av klubben utsedd/a 

ledare. 

 

Egenvalda tillkommande kostnader, t.ex. 

enkelrum, står respektive deltagare för. 

 

Klubben står för milersättning (enligt 

skatteverket), vid samåkning och vid minst 

10 mil resa. Om det är motiverat med 

minibuss/buss står klubben för denna 

kostnad. 

Övriga läger 

bekostas av 

deltagaren själv.  

 

Vid läger som 

innebär uttagning 

(t.ex. landslag) 

kontakta 

ordförande/styrelse

n 

info@habofriidrott.s

e 

 

Samåkning: 

möjlighet att ta med 

minst 3 aktiva per 

bil. Ex. 3 aktiva = 1 

bil. 5 aktiva = 2 

bilar osv. Om 

minibuss/buss ska 

hyras kontakta 

ordförande/styrelse

n 

info@habofriidrott.s

e 

Ledarutbildningar Klubbens står vanligtvis för alla 

ledarutbildningar. Klubben står för resa (tåg-

/bussbiljetter eller milersättning enligt 

skatteverket), boende och mat. 

Klubbens ledare är 

de ledare som är 

aktiva tränare i 

någon av 

träningsgrupperna. 

Kontakta 

ordförande/styrelse

n 
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info@habofriidrott.s

e  

innan anmälan till 

ledarutbildning. 

Klubbläger, 

klubbresor m.m. 

Klubben subventionerar vanligtvis 

klubbläger, klubbresor m.m. Beslut om 

budget tas generellt vid årsmöten. 

Kontakta 

ordförande/styrelse

n 

info@habofriidrott.s

e 

Övrigt  Kolla alltid med 

ordförande/styrelse

n 

info@habofriidrott.s

e 
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