Policy för bidrag vid tävlingar och läger 2019
SYFTE
Detta dokument syftar till att fungera som en guide för styrelsen i Nyköpings kanotklubb (NKK) när det gäller att ta
beslut om bidrag för kostnader som våra aktiva har i samband med läger och tävlingar. Observera att policyn endast
är en riktlinje för vilka bidrag som kan betalas ut. NKK styrelse förbehåller sig rätten att ta andra beslut om
situationen kräver det.
Genom att bidra med ekonomisk ersättning vid tävlings- och lägerverksamhet kan NKK som förening stötta våra
unga kanotister i deras utveckling och på lång sikt kan detta förhoppningsvis bidra till en fortsatt bred
ungdomsverksamhet i NKK samt till att vi fortsätter tillhöra den Svenska tävlingseliten och i framtiden även den
internationella tävlingseliten.
För att den aktive skall kunna få bidrag skall följande krav vara uppfyllda:
•
•
•
•

Den aktive har betalt sina medlemsavgifter i NKK.
Den aktive tävlar för NKK under hela den aktuella säsongen.
Den aktive följer NKK:s regler och värdegrund.
Den aktive deltar i NKK:s klubbaktiviteter.

NATIONELLA TÄVLINGAR SANKTIONERADE AV SVENSKA KANOTFÖRBUNDET



Nyköpings kanotklubb står för alla anmälningsavgifter.
Nyköpings kanotklubb står för mat, lunch & middag, på SM för aktiva upp till klassen D/H22.

EGENAVGIFTER FÖR LANDSLAGSUPPDRAG
Med landslagsuppdrag menas Världscup eller internationell mästerskapstävling samt läger inför dessa och då man är
uttagen av landslagskapten för att representera det Svenska landslaget. Avser NM, EM, VM samt WC för aktiva upp
till klassen D/H22.
NKK:s styrelse förbehåller sig rätten att ta beslut i varje enskilt fall.
Maxbelopp för bidrag till landslagsuppdrag
För varje aktiv kanotist finns det ett maxbelopp per kalenderår, om inte budgeten tillåter annat.
• 1 800Kr för ungdom upp till H/D16
• 8 000kr för juniorer H/D18
• 10 000kr för seniorer H/D22

EGNA LÄGERBIDRAG
•
•

•
•

Skidläger sportlovet - 1000kr/tävlingsaktiv 16år och äldre. 800kr/tävlingsaktiv 12-16år.
Vårläger, Mallorca - 1000kr/tävlingsaktiv född 2006 eller tidigare som tävlar på SM. 2000kr till 2st tränare
som ansvarar över lägret. NKK betalar utöver bidraget även paddelfrakten samt kanothyran. Bidraget betalas
ut till den aktive efter avslutad SM-vecka.
Vårläger, Vibäck - NKK betalar allt och alla medlemmar är välkomna att delta.
Extra lägerbidrag - Alla aktiva i klassen D/H 22 ges möjlighet att söka ett extra lägerbidrag med upp till
5000kr. Ansökan med redovisning av kostnader skall vara inlämnad senast den sista november 2019.

