Skidsektions regelsamling
Denna regelsamling är till för att underlätta för aktiva och ledare i Högbo GIF:s
skidsektion. Genom tydliga regler gäller samma förutsättningar för alla. Detta är
ett levande dokument som kommer att ändras med tiden.
Hänsyn tas till skidsektionens ekonomi och därför kan summorna nedan ändras.

Uppförandekod för Högbo GIF:s aktiva ledare och föräldrar
Visa god kamratskap och ett gott uppförande när ni är ute och representerar klubben.

Resor
Generellt gäller att ingen reseersättning utbetalas för tävlings- och läger resor inom
distriktet. Under förutsättning att uppställda kriterier är uppfyllda gäller att ersättning
för resa till tävlingar och av skidsektionen beslutade läger med egen bil utbetalas med
4 kr/mil och aktiv tävlande samt för erforderliga ledare. Maxbelopp per mil är 16 kr.
Vid resa med egen bil skall samåkning ske i möjligaste mån. Skidsektionen kan i
enskilda fall besluta om reseersättning utöver vad som angetts i denna regelsamling.
Redovisning av resor skall ske i april och redovisas på av klubben framtagen blankett.

Tävlingar
Kriterier
Under förutsättning att den aktive satsar och är riktigt intresserad samt att respektive
tränare/ledare anser att det är bra för den aktives utveckling, gäller följande:
Ungdom
Ersättning utgår för resa till USM, Svealandsmästerskap och cuper.
Juniorer och Seniorer
Ersättning utgår för resor till SM, JSM, Svealandsmästerskap och cuper.
Gäller dock ej långloppscuper. Se nedan.
Regler och rutiner för tävlande i Högbo GIF
Planera i god tid vilka tävlingar ni skall delta i under säsongen. Tävlingsinbjudningar
finns på Högbo GIF:s hemsida online. Anmäl senast 3 dagar före sista anmälningsdag.
Anmälningsavgifter
Skidsektion betalar anmälningsavgifter för ungdomar och juniorer. För seniorer betalar
skidsektionen efter prestation. Klubben fakturerar åkare i efterhand.
Vid utebliven start utan giltig orsak skall anmälningsavgiften betalas tillbaka.
Efteranmälningsavgift betalas av den aktive.
Vasaloppet
Vid start på vasaloppet betalar åkaren själv om inte något av följande uppnås.
Start i Elitledet - klubben betalar logi och startavgift

Aktiva åkare kan söka ersättning hos skidsektion om åkaren har presterat enligt följande:
Herrar
< 150 bästa - klubben betalar logi och startavgift.
< 500 bästa - klubben betalar startavgift
Damer
< 25 bästa - klubben betalar både logi och startavgift
< 50 bästa - klubben betalar startavgift
Tjejvasan
< 100 bästa - klubben betalar logi och startavgift
< 250 bästa - klubben betalar startavgift

Klädsel vid tävlingar
De som är 15 år och äldre skall bära komplett tävlingsdräkt.
De som är yngre än 15 år skall bära klubbens tävlingsdräkt eller tävlingsmössa.
Kläder köpes enligt klubbprislista.

Utrustningsbidrag
Aktivt tävlande ungdomar, juniorer och seniorer kan erhålla ett årligt utrustningsbidrag.
Bidraget erhålles vid redovisning av kvitton till skidsektionens kassör. Redovisning
skall ske inom aktuell säsong (1/5-30/4)
Ungdomar 15-16 år - som tävlar minst 5 tävlingar/säsong

2 000:-

Juniorer - som tävlar minst 5 tävlingar/säsong samt
deltar på JSM och cupper

3 000:-

Seniorer – Den aktive ansöker om utrustningsbidrag.
Skidsektionen beslutar.

3 000:-

Lägerbidrag
Vid klubbens egna läger är det upp till lägeransvariga att hålla sig inom den budget
som tilldelats lägret. Resterande kostnader tas ut i form av egenavgifter av deltagarna.
För aktiva ungdomar och juniorer står klubben för 50 % av kostnaden vid Gästrikland
Skidförbunds barmarks- och snöläger. Klubben står för kostnaden för erforderliga
ledare vid dessa läger.
Lägerbidrag för aktiva vid skidgymnasier/skiduniversitet bestäms av skidsektionen
när de totala kostnaderna är fastställda.
Lägerbidrag för seniorer sökes av den aktive hos skidsektionen - som beslutar.

Nya medlemmar
Alla är välkomna som medlemmar i Högbo GIF. Ansökan om medlemskap för
tävlingsaktiva juniorer och seniorer lämnas till skidsektionen - som beslutar.
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