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Principer och regler för utbetalning av kostnadsersättning vid tävlingar för barn, ungdomar, juniorer
och seniorer.
Styrelsen har beslutat att följande regler och principer skall gälla vid utbetalning av kostnadsersättningar för
deltagande i skidtävlingar under säsongen 2013/2014. Kostnadsersättning utgår endast till tävlande vars
familj aktivt medverkar i klubbens tävlingsarrangemang och andra aktiviteter som ger intäkter till klubben.
Startavgifter
1. Klubbens barn, ungdomar och juniorer har rätt att utan avgift delta i tävlingar som arrangeras av
klubben. För tävlingen ”Spring en mil” måste dock alla deltagande betala startavgift.
2. Klubben betalar startavgifter i skidtävlingar endast för aktiva ungdomar och juniorer. Klubben betalar dock inte startavgift för tävlingarna som ingår i Vasaloppsveckan utan här utgår ett bidrag från
klubben på 500 kr (700 kr för det ”riktiga” Vasaloppet). Normalt betalar klubben startavgiften efter att
den tävlande har anmält sig via klubben online.
3. För kontrakterade seniorer betalar klubben startavgift i skidtävlingar som har sanktionerats enligt
upprättat avtal med senioren.
4. För medlemmar som inte får startavgiften betald enligt punkt 1, 2 eller 3 ovan, betalar klubben inte
startavgift.
5. Då tävlande som är berättigad till ersättning för startavgift efteranmäler sig, betalar klubben endast
normal startavgift. Extra avgift för efteranmälan ersätts ej.
Reseersättning
6. Reseersättning utgår endast för för USM, JSM, SM, junior- och seniorcuper samt för tävlingarna i
Vasaloppsveckan.
7. Reseersättning utgår efter styrelsens medgivande och under förutsättning att transporterna samordnats i möjligaste mån.
8. Endast tävlande som får startavgift betald av klubben enligt punkt 1-3 ovan är berättigade till reseersättning.
9. Om gemensam transport ej kan ske till tävlingar enligt punkt 11 nedan samt med beaktande av
punkt 7 ovan utgår reseersättning med 14 kr per mil. Endast en reseersättning utgår per tävlande
familj oavsett antal tävlande i familjen.
10. Vid deltagande i Kalle Anka riksfinal och Folksam Cup riksfinal skall gemensam transport som
ordnas av Västerbottens Skidförbund (VSF) eller annan utnyttjas. Reseersättning utgår ej.
11. Vid deltagande i USM, JSM, SM, junior- och seniorcuper samt tävlingar i Vasaloppsvecka skall i
första hand gemensam tranport ske i av klubben tillhandahållna hyrbilar/bussar. Därvid gäller att
klubben endast ersätter resekostnad för ½ ledare per tävlande. Medföljandes egenavgift för transport beräknas genom att dividera samtliga hyrbilskostnader med det totala antalet resande.
12. Endast kontrakterade åkare har rätt till reseersättning vid deltagande i JSM, SM, junior- och seniorcuper.
13. I de fall som Skidförbundet eller annan ordnar gemensam transport skall sådan nyttjas. Någon ersättning för sådan gemensam transport utgår inte.
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Logiersättning
14. Logiersättning utgår endast för nedan angivna tävlingar:
A. Tvådagarstävlingen i Sorsele-Storuman. Upp till 2 logiersättningar utgår.
B. FOLKSAM CUP riksfinal och KALLE ANKA riksfinal. För uttagna utgår 1 logiersättning per övernattning.
C. USM. 1 logiersättning per övernattning.
D. JSM och juniorcuper. Endast kontrakterade åkare har rätt till logiersättning. Logiersättning utgår
då med 1 logiersättning per övernattning.
E. SM och seniorcuper. Endast kontrakterade åkare har rätt till logiersättning. Logiersättning utgår
då med 1 logiersättning per övernattning.
F. Tävlingar i Vasaloppsveckan. 1 logiersättning per övernattning. Endast åkare som erhåller bidrag till startavgift enligt punkt 1 ovan har rätt till logiersättning.
15. Logiersättningen är tänkt att täcka kostnad för logi. För att logiersättning skall utgå krävs att kostnaden för boende kan styrkas. Ett boende på annan ort från en kväll till nästa morgon kallas fortsättningsvis en övernattning.
16. För tävlingar enligt punkt A-F ovan gäller normalt att ersättning utgår tidigast från och med dagen
före första tävlingsdag för respektive tävling. Om avståndet till tävlingen överstiger 40 mil kan dock
logiersättning för ytterligare en natt före tävlingen utgå. Om hemkomst från tävlingen annars skulle
bli senare än kl. 24:00 på tävlingsdagen kan logiersättning för en natt efter tävlingen utgå.
17. För att logiersättning enligt punkt B-F skall utgå krävs att utgivande av denna ersättning blir ett billigare alternativ för RSK än alternativet dagsresa med hyrbil. Detta avgörs för varje enskild tävling av
styrelsen/ordförande eller kassören
18. För tävlingar enligt punkt A-F uppgår logiersättningen till maximalt 250 kr per övernattning. Om logikostnaden understiger 250 kr per natt ersätts faktisk kostnad.
19. Om en ersättningsberättigad åkare är anmäld till en tävling enligt punkt A-F men uteblir på grund av
sjukdom betalar RSK faktisk logikostnad, som uppkommer för den sjuka åkaren.
20. Logiersättning utgår endast för de fall som skidförbundet eller annan inte utger ersättning härför.
Ledarersättning
21. Vid deltagande i tävlingar enligt punkt B-E ovan utgår ledarersättning med samma belopp som logiersättning för den aktive. Antalet ledare som erhåller ledarersättning får maximalt vara hälften av antalet åkare, med avrundning uppåt (exempel: 7 åkare ger max 4 ledarersättningar).
22. Om ledare, som har bokat logiplats för en tävling enligt punkt B-E ovan, uteblir på grund av att en
åkare har blivit sjuk betalar RSK faktisk logikostnad som uppkommer för ledaren som uteblir.
23. För tävlingar enligt punkt A och F utgår inte ledarersättning.
Nödbroms
24. Klubben förebehåller sig möjligheten, om ekonomin sätter stopp, att sänka ersättningsnivån
och/eller höja fribeloppet.
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Reseräkning
Reseräkning skall inlämnas till kassören, senast den 30 april 2014 för att rätt till ersättning skall föreligga. Reseräkning kan också lämnas via e-post. Den som lämnar in reseräkningen efter ovan angivna
datum kan inte räkna med att erhålla någon ersättning.
Ersättning utbetalas endast ut genom insättning på bankkonto eller på post-/bankgiro. Därför erfordras,
för er som tidigare inte lämnat detta eller har nytt konto, att uppgift om detta, inklusive clearingnummer
lämnas i samband med att reseräkningen lämnas in. Någon kontant utbetalning kommer således inte att
ske.
Av reseräkningen måste följande uppgifter framgå:
a.
b.
c.
d.
e.

tävling och tävlingsdatum,
antal körda km,
namn på eventuell medåkande,
kvitto på boendekostnad om logiersättning yrkas,
namn på ledare om ledarersättning yrkas.

Styrelsen för Röbäcks SK

