Östersund 2021-09-21

Fördelning av kostnader inom Tullus SG säsongen 21/22
Detta dokument reglerar hur kostnaderna för olika verksamheter vid skidskytte- och
längdtävlingar fördelas mellan föreningen, den aktive, ledare m fl.
Kostnader vid tävlingar faktureras deltagarna direkt efter tävlingstillfället.
Inför tävlingssäsongen utses en huvudansvarig ledare för varje tävlingshelg. Till stöd för den
huvudansvarige ledaren utses en logistikansvarig vars uppgift är transporter, boende och mat.
Vid tävlingar där ett större antal barn och ungdomar bedöms delta utses huvudansvarig ledare
även för barn/ungdomar och logistikansvarig till denne. Den huvudansvarige ledaren utser
övriga ledare för aktuell tävlingshelg. Riktvärdet är att utse övriga ledare till ett antal av en
person för varje påbörjat antal om 5 tävlande (ex: 12 aktiva deltar, vid tävlingen finns då en
huvudansvarig ledare och tre övriga ledare inkl logistikansvarig). Huvudansvarig ledare tillser
att utsedda ledare, så långt möjligt, fördelas mellan föreningens ledare.
Utöver ledare ovan utses vallare. Riktvärdet är att utse en vallare för varje påbörjat antal om
10 tävlande.
För aktiva som tävlar upp t o m klassen 12-13 sker tävlandet företrädesvis i Jämtlands och
Västernorrlands län.

Kostnadsområde
Träningsavgift
- under nybörjaråret
- följande säsonger

Vem bär kostnaden?

Anmärkning

Föreningsmedlem 900:/säsong
Föreningsmedlem 1.300:/säsong
Föreningsmedlem 1.800:/säsong

Vid deltagande i de ordinarie
ungdomsträningarna
Vit grupp
Orange, Lila, Blå och Svart grupp

Ammunition
- träningskvällar

Föreningen

- träningsläger

Föreningen

Vid läger arrangerat av föreningen. Vid
övriga läger föreningsmedlem.

- tävlingar

Föreningen

Ordinarie träningsammunition.

Vapen
- vid träning och tävling

Föreningen

Föreningen tillhandahåller vapen till
nybörjare (alla åldrar) och de yngre.
Föreningen kan, i mån av tillgång, hyra
ut vapen till aktiv (barn och ungdomar)
till en kostnad av 2000 kr/säsong.
Förälder utses då till materialförvaltare
och vapnet förvaras i bostaden i godkänt
vapenskåp.

Tävlingsavgift
- vid Sverigecuptävlingar
och SM, och vid
ungdomstävlingar vid
dessa tävlingar

Föreningsmedlem 400:/tävlingsdag

Detta täcker resor, anmälningsavgift,
boende, vallning i mån av resurser.
Vid tävlingar som arrangeras i Ösd
betalas ingen tävlingsavgift. Boende
ingår ej.

- vid JH cup

Föreningen betalar hela
anmälningsavgiften

Vid boende bokat av föreningen betalas
den faktiska boendekostnaden.

- vid skidskyttetävlingar i
Norge och Finland

Föreningsmedlem betalar
hela anmälningsavgiften.
Föreningen ersätter hela
anmälningsavgiften

Återbetalning av anmälningsavgiften
senast efter avslutad säsong, mot
uppvisande av verifikation. Ev
merkostnad för efteranmälnings- eller
faktureringsavgift återbetalas ej.

- vid längdskidtävling och
eventuella övriga inrikes
skidskyttetävlingar (som
ej preciserats enligt ovan)

Föreningsmedlem betalar
hela anmälningsavgiften.
Föreningen ersätter med
faktiskt belopp, upp till 200:per tävlingsdag, förutsatt att
deltagandet skett under
Tullus SG:s namn

Återbetalning av anmälningsavgiften
senast efter avslutad säsong, mot
uppvisande av verifikation. Ev
merkostnad för efteranmälnings- eller
faktureringsavgift återbetalas ej.

Resor
- till träningar
- till ledarutbildning
- till träningsläger
- till Sverigecuptävlingar
och SM

- till JH-cup

Föreningsmedlem
Bilers 18,50/mil erhålles från
föreningen
Bilers 18,50/mil erhålles från
föreningen
Förening/Föreningsmedlem

Föreningsmedlem

Förutsätter samåkning.
Endast för ledare. Förutsätter
samåkning.
Huvudtransportsätt i föreningens regi
sker med minibussar. Ledare och aktiva
erhåller fria resor (ingår i tävlingsavgift).
Medföljande endast i mån av plats i
fordon. Bilförare kan begära bilersättning 18,50/mil från föreningen. Detta
förutsätter externa medresenärer. Huvudansvarig ledare beslutar om egen bil kan
användas.
Ersättning görs upp i resp fordon.

Mat
- vid tävlingar

Föreningsmedlem

Mathållning tillsammans eftersträvas.

- vid träningsläger

Föreningsmedlem

Mathållning tillsammans eftersträvas

- vid ledarutbildning

Föreningen

Boende vid tävlingar
Avser SM, Swecup el
liknande
- ledare utsedda av
huvudansvarig ledare

Vid boende i samband med JH-cup: se
Tävlingsavgift
Föreningen

På plats som anvisas av föreningen

- aktiv

Föreningen

På plats som anvisas av föreningen

- medföljande
Träningsläger
- arrangerade av
föreningen
- arrangerade av extern
aktör

Medföljande

Betalar faktisk kostnad, i mån av plats

Föreningsmedlem

Avgiften kan subventioneras

Deltagande i
internationella tävlingar
(undantaget anm.avgift till
skidskyttetävling i Norge
och Finland, enligt ovan)

Föreningsmedlem

Kläder
- hyra tävlingsdräkt

Föreningsmedlem

Bidrag kan sökas från skidskyttesektionen. Styrelsen beslutar om bidrag.
Ansökan sker om möjligt i förväg.

- överdrag

Föreningsmedlem 300:/säsong
Föreningsmedlem

- varm jacka

Föreningsmedlem

Tränare/ledare/styrelsemedlem lånar röd
jacka.

- fritidsmössa

Föreningsmedlem

Erhålls utan kostnad efter betald
träningsavgift. Kan köpas för 100:-

Jan Forsgren
Ordförande skidskyttesektionen

Nya överdrag betalas direkt vid
beställning. Föreningen återbetalar 300:till barn och ungdomar för inköp av
överdel till överdraget. Beloppet
återbetalas efter leverans av plagget.

