Policy, ersättning i samband med tävling IFK Kiruna 2016
Nedanstående policy gäller IFK Kirunas 3 sektionsidrotter, orientering, längdåkning och
cykel.
Ersättning/bidrag lämnas av IFK Kiruna i den mån budgeten medger enligt nedan;
Startavgift:
Startavgift ersätts med upp till 300 kr till klubbmedlemmar som är aktiva inom föreningens
verksamhet, vid deltagande i tävlingsklass t o m klassen D/H 21.
Ersättning för startavgift lämnas även för ungdomar/juniorer vid deltagande i öppna klasser.
Ersättning vid deltagande i långlopp (förhöjd avgift) lämnas ej.
Avgift för uteblivet deltagande debiteras åkaren i efterhand, gäller ej vid sjukdom. Undantag
får bedömas av grenledare.
Egna arrangemang:
Medlem i IFK Kiruna betalar ej startavgift vid egna arrangemang i cykel, skidor och
orientering. Undantaget Kiruna Extreme.
Resebidrag skidsektion:
Resebidrag lämnas till ungdomar, juniorer och seniorer tom 23 år. Deltagandet ska gälla
tävlingsklass, dvs från 9 år och uppåt. För seniorer förväntar sig föreningen en motprestation
i form av aktivt deltagande i föreningens verksamheter.
Föreningen tillämpar schablonersättning:
Resor inom Malmfälten 200 kr / tävlande.
Resor övriga Norrbotten (Kalix, Luleå, Piteå, Älvsbyn etc) 500 kr / tävlande.
Bidraget ska föregås av en reseräkning som attesteras av grenledare, ev originalkvitton,
biljetter eller färdbevis etc. ska bifogas.
Föreningen uppmuntrar samåkning för god föreningsanda samt ur miljösynpunkt.
Vid gemensamt ordnade klubbresor med samåkning till tävlingar utom länet lämnas
ersättning enligt vad budgeten medger. Planering sker sektionsvis inför varje säsong.
Skidsektionen tillämpar ersättning för bränsleutlägg mot uppvisande av kvitto eller ersättning
för annat färdsätt för ungdomar/juniorer vid gemensamma klubbresor.
Reseersättning orienteringssektion:
Orienteringssektionen tillämpar bilersättning med 18 kr/ mil eller ersättning för annat färdsätt
oavsett åldersklass vid gemensamma klubbresor. Ersättning ska föregås av en reseräkning
som attesteras av grenledare, ev originalkvitton, biljetter eller färdbevis etc. ska bifogas.

Logibidrag:
Logibidrag lämnas till ungdomar, junior och seniorer tom 23 år. Deltagandet ska gälla
tävlingsklass, dvs från 9 år och uppåt. För seniorer förväntar sig föreningen en motprestation
i form av aktivt deltagande i föreningens verksamheter.
Gäller klubbens samtliga sektioner.
Bidrag kan lämnas med max 250 kr / befogad natt/ tävlande.
Kvitto bifogas begäran om ersättning.
Då utgifter i samband med boende ej kan styrkas bedömer grenledaren rätten till bidrag.
Vid gemensamma klubbresor bedömer grenledaren huruvida ledarbehov finns och om
budgeten medger, kan även ledare/chaufför få logibidrag eller ingå i, av klubben finansierat
boende.
Föreningsuppmuntran:
Startavgift, oavsett klass, upp till 300 kr, ersätts av IFK Kiruna vid deltagande i distriktets
orienterings- och längdtävlingar (ej långlopp) för inom klubben aktiva ledare,
styrelsemedlemmar, grenledare samt medlemmar i klubbens kommitté- och
arbetsgrupper eller motsvarande. Här ingår även upp IFK Kirunas uppdragsarrangemang,
Jägarloppet på skidor samt löptävlingen Jägarmilen.
Förmånen förutsätter medlemskap i IFK Kiruna samt att man tävlar för klubben.
Löptävlingar:
Som ett komplement till föreningens tre sektionsidrotter anser föreningen att löpning bör
uppmuntras. Startavgift vid deltagande i distriktets löptävlingar för klubbaktiva
barn/ungdomar t o m 20 år ersätts därför av klubben.

