Tävlingspolicy
Policy för anmälan och deltagande i tävlingar
Föreningens, styrelsens och tränarnas ambition är att uppmuntra till deltagande i tävlingar såväl lokalt
som ute i landet beroende på ålder. Tränarna avgör inför varje säsong vilka tävlingar som
rekommenderas och vilka som klubben kommer att ordna gemensamma resor till. Därutöver är det
möjligt för föräldrar och aktiva att själva ta initiativ till att resa iväg och tävla på egen hand eller
tillsammans i mindre grupper.

Tävlingar på klubbinitiativ
Vid tävlingar där deltagande organiseras av tränarna ska anmälan göras till respektive tränare som
sedan sammanställer anmälningarna tillsammans med de övriga tränarna. Anmälan till arrangerande
förening sköts av en tävlingsansvarig, som då kommer att utgöra kontaktperson gentemot den
arrangerande föreningen.

Tävlingar på eget initiativ
Vid deltaganden i tävlingar på eget initiativ ska anmälan ske genom den tävlingsansvarige i
föreningen. Detta för att klubben ska ha möjlighet hålla en korrekt statistik över bl.a. personliga rekord
samt klubbrekord.

Antal grenar per dag
Ingen begränsning finns för antal tävlingar eller grenar man får delta i, men ett bra riktmärke är
maximalt tre grenar per tävlingsdag. En dialog mellan den aktive och tränaren ska ske i samband med
anmälan, i synnerhet om man önskar delta i fler än tre grenar per dag.

Avgifter i samband med tävling (och träningsläger)
•
•
•
•
•

•

En grundförutsättning för att få ersättning i samband med tävling såsom tävlingsavgift, kostnader
för boende och resor etc, är att man är deltar på träningar till minst 50% av tillgängliga träningar
Ordinarie anmälningsavgift står föreningen för, i de fall tävlingarna är en del av Sveriges
Friidrottsförbunds tävlingsprogram
Efteranmälan till gren/tävling bekostas av den aktive
Vid frånvaro utan giltigt skäl från tävling/gren har föreningen rätt att kräva återbetalning av
anmälningsavgift från den aktive
Vid resor till tävlingar med SM status eller motsvarande, sponsrar föreningen som grundregel 50%
av rese- och boendekostnader. Deltagande vid dessa tävlingar samt den förväntade/uppskattade
kostnaden ska godkännas av föreningen innan anmälan
Vid klubbgemensamma resor där egenavgift tas ut, kan återbetalning till aktiv vid frånvaro endast
ske i den grad som kostnad för denne kan undvikas.
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