
 

 

Säterbygdens OK 

Ersättningspolicy 2023 
 
Det här dokumentet innehåller ersättningsregler och andra ekonomiska villkor som gäller för klubben under år 2023.  

 

Medlemsavgifter 
• Familj 500 

• Aktiv 200 kr 

• Ungdom upp t o m 16 år 100 kr 

• Passiva stödjande medlemmar 100 kr 

 

Medlemsavgifter debiteras i början av året genom en faktura.  

 

Startavgifter 
Föreningen betalar startavgifter för individuella tävlingar och stafetter enligt nedanstående modell. En 

förutsättning är att du är medlem i klubben i någon av rollerna aktiv, ungdom, familj eller 

hedersmedlem och har betalt medlemsavgift. I annat fall får du själv stå för hela startavgiften. 

 

Startavgifter individuella tävlingar, vuxna HD 21- och uppåt 

 

• Föreningen betalar normala startavgiften för samtliga individuella tävlingar. Detta gäller såväl 

tävlingsklasser som öppna klasser.  

• Ovanstående gäller såväl vid ordinarie anmälan som vid direktanmälan. Vid efteranmälningar står 

deltagaren för merkostnaden utöver ordinarie startavgift (normalt 50 % påslag).  

 

Den normala arbetsgången är att föreningen betalar startavgiften genom faktura från arrangören. Detta 

gäller även vid anmälan till Öppna klasser där deltagaren själv kan fylla i att startavgiften ska 

faktureras föreningen. För övriga tävlingar där arrangören ej fakturerar måste deltagaren själv lämna in 

en sammanställning till klubbens kassör, då gäller max normal anmälningsavgift (150:-).  

 

För skidtävlingar gäller att klubben betalar deltagaravgift upp till 225:-. 

 

Föreningen debiterar sedan i slutet av året den del av startavgiften som den aktive ska betala efter 

beslut på höstmöte. Normalt halva startavgiften för vuxna. 

 

Startavgifter individuella tävlingar, ungdom, juniorer och elit 

 

• För ungdom, juniorer och elit upp till ranking 300 står klubben för hela startavgiften på 

individuella tävlingar. 

• Startavgift i 5-dagars ersätts med den lägsta startavgiften som arrangören debiterar, normalt 

med anmälan senast 1 november. 

• För skidtävlingar gäller ordinarie deltagaravgift ungdom och juniorer. 

 

Startavgifter stafetter 

 

• Startavgift till stafetter betalas helt av klubben. 

 

 



 

Kostnadsersättningar 
 

Reseersättningar 

 

• Reseersättning utgår till bilförare vid större stafetter. För stafetter inom distriktet utgår ingen 

ersättning.  

• Reseersättning utbetalas med 15 kr per mil. 

• Ersättning utgår per bil, men ersättningen bygger på att vi i största utsträckning strävar efter att 

fylla bilarna.  

 

Övriga ersättningar 

 

• Ersättning för utfört arbete eller förlorad arbetsinkomst utgår inte i normalfallet. Frågor kring detta 

hänskjuts till styrelsen.  

• Kostnadsersättning utgår mot uppvisande av kvitto.  

 

Använd klubbens reseräkningsblankett och se till att originalkvitton bifogas. 

 
Regler som gäller speciellt för junior- och elitverksamhet  
 

Generellt gäller att styrelsen beslutar om särskilda satsningar för junior- och elitverksamhet. Klubben 

ska verka för att satsande juniorer och elitverksamma stimuleras till fortsatt satsning. För dessa 

satsningar ska särskild budget upprättas inför varje säsong som styrelsen ska godkänna. 

 

Då klubbarrangemang sker i samband med junior- och elitverksamhet, t ex kavlar och speciella läger, 

ska samordning ske. 

 

Rankingavgift 

 

• Klubben står för rankingavgift för den som tävlar för klubben.  

• Klubben betalar avgiften för rankingsystemet ”Sverigelistan”.  

 

Elit cuper inom orientering, Skido och MTBO 

 

• Reseersättning samt 50% av logi, dock maximalt 150 kr per aktiv/ledare och natt, betalas av 

klubben för deltagare och en ledare. En förutsättning är att den tävlande kvalificerat sig enligt 

SOFT´s eller Svenska skidförbundets regler och att den tävlande deltar i huvudklass. Grundregeln 

är att ersättning utgår för en ledare per bil, men att styrelsen kan besluta i särskilda fall. 

 

SM 

 

• Reseersättning och logi betalas av klubben för deltagare och en ledare, dock maximalt 300 kr per 

aktiv/ledare och natt. En förutsättning är att den tävlande kvalificerat sig enligt nationella förbunds 

regler.  

 



 

 

 

 

 

Uttagning till landslagsuppdrag och liknande  

 

• Det förutsätts att förbunden står för hela kostnaden för landslagsuppdrag. Skulle så ej vara fallet 

kan klubben medverka vid finansiering av kostnader för landslagsuppdraget. Ett riktvärde är 

maximalt 5 000 kr, men nivån på ersättningen tas av styrelsen i varje enskilt fall.  

 

Läger och liknande 

 

• Klubben står för del av lägerkostnaden, för de läger som är sanktionerade av styrelsen. 

Deltagaravgift tas alltid ut.  

• För elit gäller att bidrag för läger med exempelvis OL-gymnasium kan utbetalas.  

• Ersättning utbetalas med max 3.000 kr per år. Ersättning utöver detta bestäms av styrelsen.  

 

Utrustning  

 

• Ersättning för utrustning (skor, kläder, kompass) kan utgå i form av stipendier eller liknande med 

max 2 000 kr per person och år.  

 

Regler som gäller speciellt för ungdomsverksamhet  
 

USM 

 

• För uttagna till USM och tillhörande läger står klubben för hela kostnaden utöver den del som 

bekostas av förbunden.  

• Samma regler gäller för uttagna till förbundstävlingar av typen distriktsmatcher och liknande. 

 

Läger och liknande 

 

• Klubben står för halva lägerkostnaden för de läger som är sanktionerade av styrelsen.  

• För Riksläger eller motsvarande läger betalar klubben lägerkostnaden för en ledare per bil. 

 
Ersättning för ideellt arbete 
 

Frågor skjutes till styrelsen i förekommande fall.  

 
Regler för sponsring/reklamplats på tävlingsdräkt och överdragskläder 
 

Vid framtagande av nya dräkter/kläder äger styrelsen eller av styrelsen utsedda personer rätten att sälja 

reklamplatser på kläderna enligt fastställda regler. Avsteg från detta kräver styrelsebeslut. 
• Klubbmärket och enbart klubbmärket ska finnas på vänster bröst. 

• På ryggens övre del ska texten ”SÄTERBYGDENS OK” vara skrivet. 

 

För överdel är grundprincipen att 6 reklamplatser finns, dräkt/kläder ska synas inte enbart  

sponsorerna.  

• höger bröst. 

• höger och vänster mage. 



 

• höger och vänster ärm. 

• ryggen. 

 

För byxor är grundprincipen att 3 reklamplatser finns. 

• höger och vänster ben. 

• bak/rumpan 

   

Vid framtagande av nya dräkter och kläder ska hänsyn tas till att individen själv ska kunna sälja 

reklamplats till minst en sponsor, ryggen och byxa ej inräknad. 

 

För sponsorer gäller följande: 
• Varje individuell sponsor ska delges styrelsen innan avtal. 

• Styrelsen ska inom 14 dagar efter förfrågan från medlem till styrelse/styrelseledamot meddela beslut om 

individuell sponsor.  

• Storlek på varje enskild logotyp/text får inte överstiga 60 cm2 

• För klubbsponsorer gäller att varje reklamplats har ett minimivärde av 5000:- alternativt varor/tjänster 

 till ett reellt värde av 5000:- 

• För individuella sponsorer gäller att varje reklamplats har ett minimivärde av 1000:- alternativt    

varor/tjänster till ett reellt värde av 1000:-  

• Ovanstående regler gäller även för nya sponsorer på befintliga dräkter/kläder. 

 

Reklamplats på mössa/pannband disponeras fritt för individuell sponsring så länge som Säterbygden 

inte har någon klubbsponsring på en för klubben gemensamt framtagen mössa/pannband.  


