Rättviks Slalomklubb
Avgifter och Ersättningar

Giltighet
Detta dokument anger de avgifter och ersättningar som gäller och fastslås varje år
vid RSLK’s årsmöte.
Klubben gör inför och under varje säsong en bedömning av den ekonomiska
situationen och om denna tillåter ersättningar enligt innehåll nedan.
Storleken på ersättningar kan därför variera år från år och inom utsatt budgetår
beroende på utfall av den ekonomiska situationen för RSLK.
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1. Avgifter
1.2 Medlemskap
Ett medlemskap i klubben kostar 300kr/år, oavsett om det gäller enskild medlem,
eller samtliga medlemmar i ett hushåll skrivna på samma adress.
Ett stödmedlemskap för passiva medlemmar kostar 200kr/år.
1.3 Träningsavgift
Träningsavgiften är 150 kr/per aktiv.

2. Ersättningar
2.1 Träning
2.1.1 Träning i annan backe
Träning i annan backe arrangerad av RSLK ersätts den aktive med liftkortskostnad.
2.1.3 Gymkort
Träningskort på av RSLK sanktionerat gym gäller för samtliga aktiva åkare från och
med 15 år. Aktiva över 15 år betalar 1200kr/år, klubben står för 300kr/ per aktiv
samt sponsoravtal med aktuellt gym. Åkare under 15 år erbjuds gruppträning med
tränare en gång per vecka kostnadsfritt. Huvudtränare för varje grupp erhåller kort
kostnadsfritt.
Skidgymnasieelever på annan ort betalar 600 kr/år och klubben står för 900 kr/år.
2.2 Tävling
2.2.1 Anmälningsavgifter
Klubben står för samtliga anmälningsavgifter till tävlingar.
Om den tävlande anmäler sig och ej deltar utan att stryka sig i god tid, skall den
tävlande dock själv stå för anmälningsavgiften. Detta gäller inte om den tävlande
måste avstå pga. sjukdom eller skada, så sent att strykning ej är möjlig.
2.2.2 Liftkortsersättning vid tävling
Klubben ersätter den aktive med 100:-/dag i liftkortsbidrag vid tävling om budget och
ekonomiskt utrymme finns. Ansökan om detta skall göras av den aktive innan utsatt
datum efter avslutad tävlingssäsong. Aktiv som erhållit Dalakort kan ej ansöka om
liftkortsersättning för tävlingar inom Dalarna.

2.2.3 Finalbidrag
Finalbidraget utgår till åkare som kvalificerat sig till distriktsfinal, regionfinal, riksfinal,
USM, YJSM, ÄJSM, SM och nordiskt juniormästerskap.
Ersättningen är på 200:-/dag i traktamente (inkl. obligatorisk fartträning). Eventuell
Finalbidrag och Liftkortsersättning utgår ej samtidigt.
2.3 Elitsatsning
Grunden för att elitstöd kan utbetalas är att klubbens budget tillåter en sådan
satsning och att satsningen prioriteras. För varje verksamhetsår fastställer styrelsen
en budget, vilken bygger på föreningens ekonomi, antal ansökningar och en rad
andra faktorer, att fördelas bland de sökande. Täcks ej läger av elitstödet eller är de
inte budgeterade inom lägerbudgeten så är det en styrelsefråga för varje enskilt fall.
Synnerliga skäl bör krävas och ekonomiska medel måste kunna garanteras utan att
andra kostnadsbesparingar sker under slutet av verksamhetsåret.
2.3.1 Landslag
Juniorlandslag eller likvärdig satsning där ej stöd ges från Landslag eller SOK sker
med 8000kr/aktiv per säsong. Detta stöd kan sökas av FIS-åkare både Alpint,
Speed Ski eller Ski Cross. Detta stöd behandlas av styrelsen från fall till fall.
Ersättningen betalas ut mot styrkt kostnadsredovisning.
2.3.2 Skidgymnasieelever
Dessa aktiva tilldelas därför ett ersättningsbelopp på 12000kr/aktiv per säsong.
Ersättningen skall täcka resor till läger och tävlingar, liftkort och skidgymnasieträningsverksamhet.
Ersättningen betalas ut mot styrkt kostnadsredovisning.
2.4 Tränarersättning
Klubben betalar särskild tränarersättning enligt fastställd budget.
Milersättning egen bil är 13kr/mil.
Dagsersättningen är 200kr/vardag resp. 50kr/lördag-söndag-helgdag.
Tränare ersätts med säsongsliftkort i Rättviksbacken.
Ersättning till tränare betalas ut i samband med officiella klubbläger och enbart till det
antal tränare, som lägrets storlek motiverar. Till tränare räknas person som ingår i
klubbens träningssektion. Vilka som ingår i tränarsektionen framgår av RSLK’s
hemsida.
Liftkort och milersättning utgår även till tränare som fungerar som officiell lagledare
vid, Lilla Världscupen, Dalacupen, distriktstävlingar och dyl.
Vid deltagande i utlandsläger (typ Alperna) görs bedömning från fall till fall om antal
tränare och ersättningsnivå (lägerkostnad samt ev. övriga ersättningar).

2.5 Lägerersättningar
2.5.1 Egna planerade klubbläger
Aktiva och tränarte ersätts med hela kostnaden för boende och liftkort vid egna läger
som är budgeterade. På kostnadssidan skall alla läger vara med, inklusive läger för
distriktet och regionen.
För egna läger som inte täcks av budgeterade intäkter skall kostnaderna läggas ut
mot respektive deltagare, d.v.s. vid varje läger som man ej har medel till skall varje
deltagare erlägga en avgift för sin medverkan.
Aktiva som ej har möjlighet att delta i något av den egna träningsgruppens läger, får
byta ut detta mot läger i annan träningsgrupp inom klubben.
RSLK’s lägerbudget skall täcka samtliga egna läger och samtliga distrikts- och
regionsläger för de aktiva.
Ersättning utgår ej för att träna med andra klubbar eller i privat regi.
2.5.2 Regions- , Distrikts- och DQT-läger
Alla regionsläger, distriktsläger och DQT-läger i Sverige som inte ingår i RSLK’s
budgetplan för läger ersätts med 50% av lägerkostnaden för den aktiva.
Ingår något av dessa i RSLK’s lägerplan utgår ersättning för logi och liftkort som
”vanligt” RSLK-läger.
2.5.3 Landslagsläger
Styrelsen budgeterar årligen av föreningens centrala medel till medverkan i junior och
landslagsläger som inte täcks av elitstödspengar och av respektive grupps egen
budget. För läger utöver denna budget måste frågan behandlas av styrelsen för varje
enskilt fall. Synnerliga skäl bör krävas och ekonomiska medel måste kunna
garanteras utan att andra kostnadsbesparingar sker under slutet av verksamhetsåret.
2.5.4 Läger förlagd i Alperna (Österrike etc.)
Träningsläger utomlands genom RSLK sanktionerad resa (egen regi alternativt via
annan arrangör) ersätts aktiva med 400kr/skiddag och belastar RSLK’s godkända
träningsbudget.
Vid deltagande i Österrike/utlandsläger ges alla möjlighet att arbeta in kostnaden mot
ersättning för arbetet och där all ersättning som erhålls skall täcka individuella
kostnader i samband med sådan resa. Egna initiativ får tas i all övrig utsträckning
annat än den som klubben själv har i samband med Classic Car och Marknaderna styrelsen skall informeras och fatta medgivande. Ersättningen betalas ut mot styrkt
kostnadsredovisning för läger.

