
 

 

 

 

 

 

Aktivitetsbidrag: ekonomiskt stöd för tävlingar och träningar 

Nu har vår klubb möjlighet att ge våra medlemmar ekonomiskt stöd för kostnader i 

samband med träningar och tävlingar. Detta med hjälp av Norheds stiftelse som har beviljat 

vår ansökan om att starta en fond för detta ändamål.  

Vi är en växande klubb och med framgångsrika idrottsutövare och detta är fantastiskt 

roligt. Vi har en stor spridning både vad de gäller kunskapsnivåer, ålder, kön och bakgrund 

vilket vi är mycket stolta över. Vi är dock medvetna om att vi utövar en sport som kräver 

relativt långa resor både till tävlingar och träningsläger. Detta är roliga tillfällen då vi 

svetsar samman klubben och låter våra utövare växa i sin sport. Men vi är även medvetna 

om att det kan vara en relativt stor ekonomisk uppoffring för vissa familjer. Vi vill att vår 

klubb ska möjliggöra för alla våra medlemmar att utvecklas i den takt man vill. 

Fonden är ämnad för de som för tillfället inte klarar av att täcka alla de kostnader som 

uppstår vid en träningsresa eller tävling. Det hade såklart varit önskvärt att ge bidrag till 

alla medlemmar men detta har vi inte ekonomi för i dagsläget. Vi har nu en grundplåt för 

denna fond men vi hoppas såklart att vi kan få ytterligare support genom sponsring så det 

blir en fond som kan fortleva. 

Följande gäller för att styrelsen ska kunna bevilja ekonomiskt stöd:  

Stöd för de med minst grönt bälte:  

Medlemmar med minst grönt bälte kan söka ekonomiskt stöd för upp till 50 procent av 

kostnaderna (resor och logi) vid tävlingar och träningar i Sverige och utanför Sverige. 

Ersättning söks genom blankett som ifylles av utövare (målsman om under 18 år). Efter att 

utövaren deltagit i den aktivitet för vilken stöd beviljats betalas ersättning ut efter att 

kvitton på kostnader som ansökan gäller har redovisats. Redovisning av utlägg ska ske 

inom två veckor från att aktiviteten avslutats. Beslut om ersättning tas på ordinarie 

styrelsemöte som hålls med jämna mellanrum och kan inte överklagas.  

För möjlighet till ersättning ska följande kriterier uppfyllas av utövande medlem:  

⁃ Tränat i klubben under minst en termin 

⁃ Hög närvaro, riktmärke minst 80 % av träningarna, både före och efter deltagande 

i aktiviteten. 

⁃ Delta på tävlingsträningen 

⁃ Komma i tid till träningarna 

⁃ Delta på övriga evenemang 



 

 

⁃ Kunskapsöverföring till övriga medlemmar, genom exempelvis att hjälpa till vid 

barn-/ungdomsträningarna men även vara ett gott föredöme. 

⁃ Skolan ska skötas 

⁃ Drogfri och så som tobaksvanor  

Ersättning betalas ut retroaktivt, dvs medlemmen betalar och kan sedan bli ersatt med upp 

till 50 % av kostnader för  

⁃ Resor 

⁃ Logi 

⁃ Tävlingsavgifter 

Ersättning ges inte för förlorad arbetsinkomst. 

Det är möjligt att ansöka om att få ersättningen utbetald innan aktiviteten. Detta sker dock 

bara om det finns särskilda skäl.  

 

Ekonomisk hjälp för de som tränat minst 2 terminer:  

Medlemmar med minst 2 graderingar och minst en termins träning i klubben, kan söka 

ekonomiskt hjälp för upp till 50 procent av kostnaderna (resor och logi) vid tävlingar i 

Sverige. Ersättning söks genom blankett som ifylles av utövare (målsman om under 18 år). 

Efter att utövaren deltagit i den aktivitet för vilken stöd beviljats betalas ersättning ut efter 

att kvitton på kostnader som ansökan gäller har redovisats. Redovisning av utlägg ska ske 

inom två veckor från att aktiviteten avslutats. Beslut om ersättning tas på ordinarie 

styrelsemöte som hålls med jämna mellanrum och kan inte överklagas.  

För möjlighet till ersättning ska följande kriterier uppfyllas av utövande medlem:  

⁃ Tränat i klubben under minst en termin 

⁃ Närvarande vid minst 70 % av träningarna  

⁃ Komma i tid till träningarna 

⁃ Delta på övriga evenemang 

Ersättning betalas ut retroaktivt, dvs medlemmen betalar och kan sedan bli ersatt med upp 

till 50 % av kostnader för 

⁃ Resor 

⁃ Logi 

⁃ Tävlingsavgifter 

Ersättning ges inte för förlorad arbetsinkomst. 

Det är möjligt att ansöka om att få ersättningen utbetald innan aktiviteten. Detta sker dock 

bara om det finns särskilda skäl. 


