POLICY FÖR EKONOMISKT STÖD I HJO TK
Hjo TK stödjer tävlingsspel enl. nedan i syfte att öka antalet som prövar på och sedan fortsätter med
tävlingsspel då detta utvecklar klubbens verksamhet och spelare. Alla ekonomiska bidrag utbetalas under
förutsättning att klubbens ekonomi så tillåter och som avdrag på träningsfaktura.
TÄVLINGSBIDRAG
Spelare erhåller tävlingsbidrag för max 5 tävlingar årligen om 100 kr per tävling samt hela startavgiften vid spel
i RM, SM (motsv. tävling för 12 åringar), Next Generation Cup.
Spelare som ännu ej börjat tävla i sanktionerade tävlingar erhåller tävlingsbidrag för en IF SO Tour tävling
årligen utanför Hjo TK.
Spelare betalar endast halva startavgiften i tävlingar arrangerade av Hjo TK.
För att tävlingsbidrag skall utbetalas (sker genom avdrag på träningsfaktura) skall nedanstående krav uppfyllts:









Junior.
Sanktionerad tävling.
Endast i egen åldersklass.
Start har skett i tävlingen.
Medlemskap i Hjo TK.
Representerar Hjo TK.
Tävlingsrapport inlämnad till tränare.
Spelare ställer upp som domare vid behov.

TÄVLINGSRESOR
Junior som regelbundet spelar sanktionerade tävlingar erbjuds deltagande i av klubben arrangerade
tävlingsresor. Tävlingsresor sponsras till huvuddelen av klubben men en mindre anmälningsavgift tas normalt
ut. Intäkterna till tävlingsresorna kommer genom olika tävlingsarrangemang (t.ex. SprintPoolsCupen).
För att erbjudas deltagande i tävlingsresa skall man under året:





Spelat minst 5 sanktionerade tävlingar alt. deltagit i seriespel och spelat någon sanktionerad tävling.
Medlemskap i Hjo TK.
Representera Hjo TK alt. delta i Hjo TK träningsverksamhet men representera annan klubb med vilken
Hjo TK samarbetar med.
Minst en förälder vid behov hjälper till i samband med något av tävlingsarrangemangen i
arbetsstyrkan.

Målsättningen är också att årligen kunna arrangera tävlingsresa till någon IF SO tour tävling för de som nyligen
börjat tävla eller vill pröva på. En sådan resa sponsras till huvuddelen av klubben men en mindre
anmälningsavgift tas normalt ut.
För att erbjudas deltagande i tävlingsresa till IF SO Tour skall man under året:



Medlemskap i Hjo TK.
Representera Hjo TK alt. delta i Hjo TK träningsverksamhet men representera annan klubb med vilken
Hjo TK samarbetar med.



Minst en förälder vid behov hjälper till i samband med något av tävlingsarrangemangen i
arbetsstyrkan.

TRÄNINGSLÄGER & EXTRATRÄNINGAR
Junior som deltar i seriespel fr.o.m. ordinarie 10 års serie erbjuds deltagande i av klubben arrangerade
träningsläger. Junior som inte deltar i seriespel men spelar minst 5 sanktionerade tävlingar årligen kan efter
tränarens beslut erbjudas plats under förutsättning att alla som deltar i seriespel också kunnat erbjudas plats.
Av klubben arrangerade extraträningar som genomförs erbjuds de som spelar minst 5 sanktionerade tävlingar
årligen eller spelare vilken tränaren anser lämplig för extraträningen.

ÖVRIG TRÄNING
Junior i Hjo TK kan genom klubben boka ”abonnemang” i hallen/utebanorna då hallen/utebanorna ej är bokad
av Hjo TK för andra arrangemang. Detta i syfte att kunna genomföra regelbunden extra träning. Intresse för
sådant ”abonnemang” anmäls till styrelsen i samband med att anmälan om träning för respektive termin göres.
TENNIS VÄST ARRANGEM ANG
Hjo TK betalar avgifter kopplade till Tennis Västs arrangemang för juniorer som blir uttagna.
ERSÄTTNINGAR, BIDRAG OCH LÅN
Då junior eller senior ställer upp inom ramen för Hjo TK:s verksamhet utgår ersättningar enl. nedan.
Verksamhet
Domare IF SO
Domare Tioträffen
Domare Seriespel
Domare övrig tävling
Hjälptränare Junior
Hjälptränare
Transportstöd (t.ex. tävlingsresor, träningsläger etc.)
Matchledare
Tävlingsledare
Tävlingsarrangör
Arbetsstyrka

Ersättning
10 kr/match
20 kr/match
20 kr/match
20 kr/match
50 kr/timma
Enl. individuell överenskommelse utgående från
utbildning.
10 kr/mil
Ideellt
Ideellt
Ideellt
Ideellt

Möjliga ersättningar för tävlingsverksamhet per spelare enl. nedan.
Verksamhet
RM inne singel
RM ute singel
Next Generation alt. breddläger Tennis Väst
Tävlingsbidrag 5 tävlingar
Tävlingsresa
Läger
SM el. motsv. (endast singel) inne
SM el. motsv. (endast singel) ute
Next Generation Cup
Max summa per spelare

Bidrag
250 kr
250 kr
500 kr
500 kr (tot)
800 kr
800 kr
350 kr
350 kr
225 kr
4025 kr (bedömd årlig kostnad ca 30 000 kr)

Lån av utrustning.
Utrustning
Träningsbollar ute (efter genomgång kring hantering)
Träningsbollar inne (efter genomgång kring hantering)
Bollmaskin gammal
Bollmaskin ny
Gamla träningsbollar

Kostnad
150 kr per säsong (faktureras).
150 kr per säsong (faktureras).
Fritt obs ej inlåsta träningsbollar.
Endast vid HTK träning.
Fritt

ALLMÄNA FÖRUTSÄTTNINGAR
Ersättningar och bidrag enl. denna policy kan förändras om Hjo TK:s ekonomi inte tillåter att dessa ersättningar
eller bidrag utbetalas. Beslut om detta fattas normalt av Hjo TK:s styrelse ett sådant beslut kan också gälla
retroaktivt.
Spelare som önskar bidrag redovisar detta på särskild blankett i samband med varje terminsavslut varvid
avdrag görs på nästkommande träningsfaktura. Till blanketten skall även kostnaderna och genomförandet
kunna styrkas med kvitto eller motsv.
Ersättningen till en enskild spelare kan aldrig överstiga den av spelaren inbetalda träningsavgiften.
Ovanstående policy är utarbetad av styrelsen och fastställd vid styrelsemöte 2017-08-23 att gälla fr.o.m. HT
2017 v.36.
Policyn publiceras på Hjo TK hemsida där den också uppdateras vid förändringar.
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