
Ersättningspolicy

Bondsjöhöjdens IK står för anmälningsavgiften för ungdomar, juniorer och seniorer som tävlar på

elitnivå vid distrikts- och nationella tävlingar såsom USM/JSM/SM samt junior- och

seniorcuptävlingar, förutom nationella motionslopp såsom exempelvis Vasaloppet, Årefjällsloppet

och dylikt. Vid osäkerhet kontakta styrelsen.

Vuxna medlemmar som anmäler sig till en tävling via IdrottOnline måste samtidigt själv betala in

anmälningsavgiften, annars kommer en faktura från arrangören till klubben.

Åkare svarar själv för eventuell efteranmälningsavgift vid anmälan efter ordinarie anmälningstid.

Utöver anmälningsavgifter enligt ovan subentionerar klubben rese- och boendekostnader med upp

till 1 000 kr per junior/-seniorcuptävling, upp till 2 500 kr per ungdom/junior vid USM/JSM/SM. Vid

fler än en deltagare ska samåkning och gemensamt boende ske. Resa med bil ersätts med 18,50 kr

per mil. Klubben subventionerar vidare avgift för deltagande vid Folksam cup och Volkswagen cup på

så sätt att deltagare betalar en egenavgift om 1 000 kr. Vid USM/JSM/SM ersätter klubben även

kostnad för av klubben utsedd ledare med upp till 2 000 kr per ledare. Ledare utses vid minst två

deltagare.

Ersättningsanspråk ska vara inlämnade till kassör senast vid utgång av april månad aktuell säsong.

Vid samåkning delar resande på resekostnaden. Gällande nivå för skattefri milersättning kan fungera

som utgångspunkt, men resande i bilen gör upp detta själva.

Vid resor med egen bil på uppdrag av föreningen, t.ex. i samband med läger, lämnas ersättning

motsvarande gällande nivå för skattefri milersättning.

Viktig information vid anmälningar till tävlingar utanför Ångermanland

När ni anmäler er till tävlingar utanför Ångermanlands skiddistrikt eller nationella tävlingar såsom

t.ex. USM/JSM/SM, junior-/seniorcuptävlingar eller motionslopp behöver ni själva vid anmälan

undersöka hur/när anmälningsavgiften ska betalas. Många gånger kräver arrangören att

anmälningsavgiften ska betalas innan loppet och lägger på en extra avgift på i vissa fall flera hundra

kronor om avgiften inte är betald i tid eller tillåter inte start om betalning inte skett. Vill ni att

klubben ska stå för anmälningsavgiften vid denna typ av tävlingar behöver ni i samband anmälan

antingen själv betala anmälningsavgiften och skicka ett kvitto på betalningen till kassör med uppgift

om kontonummer eller skicka ett mail till kassör med uppgifter för att kunna betala avgiften i tid

(dvs. BG/PG-nummer, belopp, sista dag för betalning och hur meddelandet för betalning ska se ut).

Dessa uppgifter hittar ni i inbjudan till tävlingen. Beaktas inte detta svarar åkare själv för eventuell

påminnelse-/faktureringsavgift.

Styrelsen den 15 november 2022


