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Tävlingsavgifter (enligt beslut på årsmötet 2011): 
 

• För att nedanstående subventioner skall gälla krävs följande: 
• Den aktive anmäler sig till tävlingen via anmälningssystemet på SK Graals hemsida och följer de 

riktlinjer för anmälningsstopp som gäller där. 
• Den aktive tävlar i SK Graals kläder och använder SK Graals överdragskläder i möjligaste mån 

innan och efter tävling på tävlingsplatsen. 
• Den aktive tillämpar fair play och är en god ambassadör för SK Graal. 

 
• Om ovanstående tre punkter följs subventionerar SK Graal tävlingsavgifter enligt nedan: 

o Vuxna deltagare: 
� SK Graal betalar halva anmälningsavgiften, dock max 100kr per tävling. 
� Vid efteranmälan betalas hela anmälningsavgiften av den tävlande. 
� Vid anmäld men utebliven start betalas hela anmälningsavgiften av den tävlande. 

o Ungdomar (t.o.m. gymnasiet): 
� SK Graal betalar hela anmälningsavgiften, dock max 100kr per tävling. 

• För större tävlingar kan ytterligare startavgiftssubvention sökas hos SK 
Graals styrelse. 

� Vid efteranmälan betalas hela anmälningsavgiften av den tävlande. 
� Vid anmäld men utebliven start betalas hela anmälningsavgiften av den tävlande. 

o Flerdagarstävlingar räknas som flera tävlingar. 
� T.ex. 5-dagars i orientering räknas som 5 tävlingar. 

o Elit-/Utvecklingsgruppen har speciella förmåner som finns i stadgarna för gruppen. 
 
 
 
Ersättningar för läger (enligt styrelsemöte 2012-03-08): 
 

• Ungdomar (t.o.m. gymnasiet): 
o SK Graal står för anmälningsavgiften till max 2 läger per år för ungdomar. 

� Totalt bör kostnaden för dessa läger inte överstiga 1500kr tillsammans. 
o Kostnader för mat står den aktive för själv. 
o För att få åka bör man träna så mycket att man är berättigad till träningspris. 

� Ungdomar: 75% av träningarna. 
� (Knattar: 50% av träningarna.) 

• Läger utan förbundsuttagning: 
o Ingen reseersättning utgår för läger där inte respektive förbund har gjort uttagning. 

• Träningsläger – Mellbystrand: 
o Till träningslägret i Mellbystrand som SK Graal anordnar utgår ingen reseersättning. 

� Gäller även ungdomar. 
� Det rekommenderas att alla vuxna som medföljer bilen (inkl. chauffören) delar på 

resekostnaden. 
• Förslagsvis 18,50kr per mil. 

o Vuxna deltagare: 
� SK Graal står för all mat under träningslägret, dock ej pizzan på kvällen. 

o Ungdomar (t.o.m. gymnasiet): 
� SK Graal står för all mat under träningslägret, även pizzan på kvällen. 
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Reseersättningar (enligt beslut på årsmötet 2011 samt styrelsemöte 2013-08-19): 
 

• Vuxna: 
o Ingen reseersättning ifrån SK Graal utgår för vuxna. 
o Det rekommenderas att alla vuxna som medföljer bilen (inkl. chauffören) delar på 

resekostnaden. 
� Förslagsvis 18,50kr per mil. 

• Tävlande ungdomar (t.o.m. gymnasiet): 
o Tävlande ungdomar åker gratis. 
o Kostanden för tävlande ungdomar sätts upp på reseräkning till SK Graal. 

� 4,50kr per mil och tävlande ungdom. 
• Ledare: 

o Ledare som enbart skjutsar ungdom/-ar sätter upp hela kostnaden på reseräkning till SK 
Graal. 

� 18,50kr per mil. 
� Reseräkningen skall noggrant specificeras med följande: 

• Datum. 
• Destination. 
• Tävling. 
• Passagerare. 
• Körsträcka. 

• Sanktionerade tävlingar: 
o Reseersättning utgår endast till de sanktionerade tävlingar som respektive SK Graal-sektion 

beslutar om inför säsongen. 
� Tävlingsschema skall finnas tillgängligt på SK Graals hemsida och på graalstugans 

anslagstavla. 
o För att ersättning till eventuellt andra tävlingar skall utgå skall SK Graals styrelse ta beslut 

om detta innan tävlingen. 
• Stafetter: 

o Körersättning utgår till chauffören vid stafetter. 
� 18,50kr per mil. 
� Samåkning från Graalstugan förutsätts. 

• Mästerskap: 
o Till mästerskap utgår reseersättning om SK Graals styrelse anser att de(n) aktivas 

deltagande är relevant. 
� 18,50kr per mil. 

• Representation: 
o Reseersättning utgår vid representation. 

� 18,50kr per mil. 
• Bussresor: 

o Till tävlingar där SK Graal anordnar buss utgår ingen annan ersättning. 
• Bilresor med 7 passagerare: 

o Vid körning med bil för 7 passagerare utgår högre reseersättning vid minst 6 personer i 
bilen. 

� 24,00kr per mil. 
• Reseersättningsblankett: 

o Blankett för reseräkning finns på SK Graals hemsida. 
o Ifylld blankett skall lämnas in till kassören direkt efter avslutad säsong, dock senast den 15 

januari. 
� Reseräkningar inlämnade efter detta datum ersätts ej. 
� För kassör, se Organisationsschema på SK Graals hemsida. 
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Ersättningar vid SM-representation (enligt styrelsebeslut 2015-03-02): 
 

• USM, JSM samt SM: 
o Till USM, JSM samt SM utbetalas ett resebidrag till den aktive under förutsättning att den 

aktive har resultat på den aktuella distansen i sverigestatistiken eller motsvarande (terräng 
och landsvägslopp saknar statistik). 

� Vid längre resor än 27 mil är resebidraget 1000kr. 
� Vid kortare resor än 27 mil betalas resebidraget istället ut som vanlig reseersättning. 

• 18,50kr per mil. 
� Vid tävlingar med två tävlingsdagar är maxbeloppet för hela tävlingen dock 1000 

kronor.  
o För junior och seniorlöpare (i Elit-/Utvecklingsgruppen) finns även prestationsbidrag att 

ansöka efter tävlingen vid framstående resultat. 
� Ansökan görs till anmälningsansvarig, se Organisationsschema på hemsidan. 

• Veteran-SM: 
o Vid deltagande i Veteran-SM betalas ingen generell reseersättning ut. 
o Vid goda resultat utbetalas ett resebidrag i efterhand enligt följande: 

� 1:a placering: 1500kr. 
� 2:a placering: 1000kr. 
� 3:e placering:   500kr.  

• Anmälningsavgiften: 
o Anmälningsavgiften betalas alltid av SK Graal. 

 
 
 
Landslagsrepresentation (enligt styrelsebeslut 2010-09-26): 
 

• Om den aktive blivit uttagen att representera Sverige och full ersättning inte utgår från förbundet tar 
SK Graals styrelse beslut om ersättningsnivån. 

 
 
 
Övrigt: 

• Övriga subventioner: 
o Vid önskemål om subventioner för aktiviteter som inte omfattas av ovanstående punkter 

skall ansökan om subvention göras till SK Graals styrelse innan aktuell aktivitet. 
� SK Graals styrelse tar därefter beslut om eventuell ersättning. 

 
 


