Policy och villkor för Kyrkhults Sportklubb
Tävlingsdeltagande
• För att bli anmäld till tävling måste medlemsavgiften vara betald.
• Anmälningar skall vara din tränare tillhanda senast utsatt datum (minst 2 dagar före sista anmälan
till arrangören).
• Föreningen står för startavgiften till prioriterade tävlingar enligt den lista som publiceras på
hemsidan.
• Vid efteranmälan betalar den aktive/förälder den extra anmälningsavgiften själv. Gäller dock ej vid
DM-tävlingar då Ksk endast betalar för dem som verkligen startat.
• Anmäld som inte ställer upp i en gren utan giltiga skäl, får själv betala hela startavgiften. Med
giltigt skäl menas i allmänhet skada eller sjukdom.

Kvalifikation till mästerskap
Till GM för 13-14-åringar har vi inga kvalgränser. Alla aktiva som vill deltaga och som visat upp god
träningsflit är välkomna att göra det.

Resor
• Ersättningen är 18 kr/mil, ersättningskrav lämnas till kassör.
• Vid GM står klubben vid behov för resa och logi åt kvalificerade deltagare och utsedda ledare.
Matpeng utbetalas inte. Dock skall styrelsen godkänna den budgeten som skall tas fram för dessa
tävlingar.

Klädbidrag till tränare/aktiva medlemmar
• Ksk subventionerar inköp av 1 st träningsoverall samt 1 st tävlingsställ (1st överdel samt 1 st
underdel) med 50%. Plagg utöver detta samt väska betalar du fullt pris för. Eventuellt namntryck
betalar du själv, 50 kr.
• Denna subvention kan utnyttjas max 1 gång per säsong och skall godkännas av klubben innan
inköp/beställning görs. Du måste givetvis uppfylla vissa krav för att utnyttja subventionen; du skall
vara medlem i klubben och du skall träna/tävla aktivt eller jobba ideellt som tränare/ledare i
klubben.

Ersättning för övriga uppdrag
• Vår förhoppning är att föreningens övriga verksamhet såsom styrelsearbete, tävlingsarrangemang
och hemsida skall skötas helt på ideell basis.
• Premier, arvoden eller bidrag skall inte betalas ut.
• Om viktiga uppdrag inte går att lösa genom ideellt arbete och föreningen har ekonomiska
möjligheter att betala ut en ersättning, skall det uppdraget gå ut på öppet anbud till föreningens
alla medlemmar.

Kostnader för träning i annan regi än vår egen
• Ksk står generellt sett inte för några kostnader för träning i annan regi än vår egen.

Prestationspremier
• Ksk betalar generellt sett inte ut några premier för prestationer.

Klädpolicy
Vid tävling skall tävlingsställ med klubbemblem bäras.

Övergångar
Övergång till annan förening
• Ksk övergripande målsättning är att skapa förutsättningar så att våra aktiva efter bästa förmåga kan
utveckla sina färdigheter i friidrott.
• Om den aktive anser sig behöva byta förening bör/skall detta inte motsättas från styrelse, ledare
eller tränare.
• Ksk frånsäger sig allt ekonomiskt ansvar i samband med övergång till annan förening.
Övergång från annan förening
• Ksk styrelse, ledare och tränare bör/skall inte uppvakta friidrottare från annan förening med syfte
att värva dem till oss. Däremot skall vi, om kontakt och förfrågan och eventuell övergång sker,
presentera vår förening och verksamhet på ett positivt och objektivt sätt.
• Vid ett föreningsbyte skall vi eftersträva en god relation med den aktives gamla förening. Ksk
frånsäger sig allt ekonomiskt ansvar i samband med övergång från annan förening.

Doping
• Ksk tar avstånd från varje form av doping och hantering av otillåtna medel. Om en medlem visar
sig vara dopad i någon form, genom Svenska Friidrottsförbundet dopingklassat preparat, avstängs
denne från medlemskap.

Skadeersättning
• Ksk medlemmar är olycksfallsförsäkrade för olyckor i samband med föreningens aktiviteter, även
till och från aktiviteter.
• Utöver detta betalar vi generellt sett inte ut några ersättningar för t ex vård eller rehabilitering i
samband med skador.

Försäljning av lotter m.m
• Inom Ksk skall vi undvika betungande försäljning av t ex lotter, gräddbullar eller liknande varor.
• Försäljningen skall i sådana fall ske under anspråkslösa former, utan krav på dörrknackning eller
liknande.

Träningar/Regler
•
•
•
•

Inga mobiltelefoner under träningar
Vid genomgång lyssnar vi på tränaren
Vi respekterar varandra och våra prestationer
Respektera sina medtävlande och uppträda korrekt för klubben.
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