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Policydokument för Skidor, Skidskytte och Rullskidor, 2018-2019 

Detta policydokument gäller från 2018-07-01 till 2019-06-30. 

Verksamhetsidé för IF Hallby SOK:s skidsektion 

Sektionen skall verka för att möjlighet ges till alla som vill pröva på skidåkning. 

Aktiva och ledare skall uppträde på ett sådant sätt att hon/han blir en bra förebild för våra yngre som 
efterhand rekryteras till vår verksamhet. 

Aktiva och ledare skall alltid göra sitt bästa vid träning, tävling, arrangemang och övriga 
föreningsaktiviteter. 

Alla skall verka för att alla har roligt och med god kamratskap kan utöva sin idrott som därmed blir 
ett positivt minne för livet. 

Alla aktiva och ledare ska verka för en ren idrott. Hallby skidor tar klart avstånd från alla former av 
dopning och annat fusk.  

Dessutom informeras dessutom varje år aktiva och ledare om klubbens policy samt vilket ansvar 
varje aktiv har. 

Anmälningsavgifter:  

Klubben betalar anmälningsavgifter för skidtävlingar, rullskidtävlingar, skidskyttetävlingar för 
ungdomar (upp till H/D16).  

Klubben betalar anmälningsavgifter för juniorer samt elitsatsande seniorer för skidtävlingar, 
rullskidtävlingar, skidskyttetävlingar. 

Klubben betalar hela avgiften för av distriktsförbundet arrangerad resa, för de åkare som av 
distriktsförbund blir uttagna att representera Småland, Region syd (skidskytte) vid riksfinaler eller 
liknande.  

Klubben betalar anmälningsavgiften för de åkare som av skidsektionen blir uttagna att delta vid USM, 
JSM, SM. Före anmälan till USM, JSM, SM-tävlingar ska samråd ske med skidsektionen. 

Klubben ersätter inte anmälningsavgifter för motions och långlopp med undantag av Vasaloppet och 
Tjejvasan enligt regler nedan. 

För Vasaloppet och Tjejvasan betalar förstagångsåkare anmälningsavgift själv. Vid placering inom 
topp 150 betalar klubben anmälningsavgift, resa och logi för nästkommande Vasalopp. 

För åkare på seniornivå och äldre åkare som ej har en uttalad elitsatsning så är grundregeln att man 
betalar sin anmälningsavgift själv. Åkare ansvarar själv för att betala in till klubben när kostnaden 
faktureras klubben. Återbetalning görs omgående till BG 198-3436. Ange namn och tävling. 

Åkaren svarar själv för sina anmälningar till tävlingar via IdrottOnline.   

Vid uteblivet deltagande i tävling, blir åkaren återbetalningsskyldig av anmälningsavgiften, detta 
gäller även då åkaren bryter lopp. Återbetalning görs omgående till BG 198-3436. Ange namn och 
tävling. 

Efteranmälan till tävling sköts av åkaren själv. Vid efteranmälan står åkaren själv för den 
överskjutande delen av anmälningsavgiften. Överskjutande del betalas omgående in till BG 198-3436. 
Ange namn och tävling. 

För stafetter i DM och GM är målsättningen att klubben ställer upp med så många lag som möjligt. 
För stafetter i USM, JSM, SM beslutar skidsektionen om antal lag som ska anmälas.  
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Klubben betalar anmälningsavgift till kamratmiddag vid USM, JSM, SM.. 

Resereglemente 

Samråd ska också ske inför en ny säsong för vilka tävlingar åkarna tänker delta och vilken ambition de 
har. Skidsektionen utgår från denna planering då budgeten för kommande säsong görs. 

Deltagande för juniorer vid JSM, Scandic- och Swe-cup (skidor, skidskytte):  

Generellt gäller fritt deltagande för åkare med FIS-kod. Klubben står för resa och boende exklusive 
mat. 

Deltagande för seniorer vid SM och Volkswagen cup (skidor):  

De seniorer som har en uttalad elitsatsning får efter samråd med skidsektionen ställa upp vid 
Volkswagen cup och SM. Under dessa förutsättningar gäller att klubben står för resa och boende 
exklusive mat.  

Deltagande för seniorer vid Skandinavisk cup (skidor):  

Klubben ersätter inte deltagande i Skandinavisk cup om den inte arrangeras i samband med 
Volkswagen cup. 

Boende 

Där klubben står för boende enligt ovan ska boende vara typ vandrarhemsklass eller att klubben hyr 
privatbostad eller liknade. Klubben ersätter boende för max 300 kr/ natt och person. 

Klubben ersätter boende mellan tävlingsdagarna samt maximalt två nätter innan första tävlingsdag. 

Klubben ersätter boende för åkare samt av skidsektionen utsedda ledare/ vallare. Övriga 
medföljande betalar sitt boende själva. 

Vallautrymme 

Vallautrymme får bokas på junior- och seniorcup, SM, JSM. Om det är ett fåtal vallare/ åkare med ska 
det undersökas om man kan dela utrymme med annan klubb för att få ner kostnaden. Kostnaden ska 
godkännas av skidsektionen. 

Resor till och från tävling  

• Klubben betalar resor enligt ersättningsnivåer nedan för Volkswagen cup, Scandic cup, Swe-cup, 
SM och JSM 

• Reseersättning räknas från Jönköping. Är den faktiska resvägen kortare än om den utgår från 
Jönköping ersätts faktisk resväg. 

• Vid resa med egen bil ersätter klubben med 4 kr/ person och mil. De som man har rätt att ta ut 
ersättning för är uttagna åkare samt ledare som är utsedda av skidsektionen.  

• Vid längre resor som kräver annat resesätt, t.ex. tåg, flyg, efter samråd med skidsektionen.  
Klubben ersätter sådan resa med max 1000 kr/ resa (tur och retur).  

• Åkare som inte kan åka med på resa pga av sjukdom eller liknande ska omgående meddela 
reseansvarig så att avbokningar av boende mm kan göras. Observera att den planering som görs 
innan säsongen startar är den som klubben utgår ifrån vid bokning av boende, färdsätt mm. 

• I de fall klubben hyr bil/ buss utgår dessa resor från Jönköping. 

• Resor till tävlingar inom Götaland ersätts inte av klubben. 
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Ledare 

Antal ledare/ vallare/ servicepersonal som följer med på respektive tävling ska beslutas av 
skidsektionen. Planeringen av detta ska göras vid ledar-/ föräldramöte. 

Ledare/ vallare/ servicepersonal ska behandla alla åkare lika. 

Träningsläger 

Ungdom: 

För deltagande vid Smålands Skidförbunds och Region Syds (skidskytte) barmarksläger ersätts 50% av 
kostnaden upp till 2500 kr per åkare och år. 

Junior: 

Klubben ersätter 50% av kostnader för ett läger per termin arrangerade av skid eller 
skidskyttegymnasium upp till 2500 kr/ termin. 

Klubben ersätter 50% av kostnader för Smålands Skidförbunds och Region Syds (skidskytte) 
barmarksläger upp till 2500 kr per åkare och år. 

För Elitläger arrangerat av Svenska Skidförbundet eller Svenska Skidskytteförbundet ersätter klubben 
50% av anmälningsavgiften för ett läger/säsong. 

Senior: 

Klubben ersätter 5000 kr per åkare och år. Läger ska i första hand vara av Smålands Skidförbund 
arrangerade seniorläger. Om andra läger väljs ska dessa godkännas av skidsektionen. 

Av klubben arrangerade läger: 

Ersättningsnivåer för respektive läger beslutas av skidsektionen. 

Stafetter 

Inga toppningar av stafettlag får förekomma i åldersklasserna t.o.m. HD 11-12-årsklass, där ska lagen 
lottas. Strävan är att i åldersklassen 13-16 år, ta ut så jämna lag som möjligt i DM om det är flera 
Hallbylag anmälda i samma klass. Vid DM, GM tar ungdomstränarna ut lagen. 

Uttagning för stafetter i USM, JSM och SM görs av ledare i samråd med åkare. Uttagningar görs i 
första hand efter resultat i de distanstävlingar som avgjorts innan i respektive SM-tävlingar. 

Krister Rosjö har behörighet att anmäla stafettlag i Idrottonline. 

Valla 

Beroende på tillgängliga medel köps toppvalla till senior- /juniorcup och SM/JSM tävlingar. Beslut av 
skidsektionen på höstmöte för inköp till övriga tävlingar. 

• Varje åkare lämnar in max två par skidor för vallning.  

• Skidorna ska vara rengjorda samt grundparaffinerade med ett hårdare HF eller LF-paraffin.  

• Skidorna ska vara tydligt numrerade. 

• På klassiska skidor ska fästzoner vara tydligt märkt.  

FIS-kod, transponder 

Juniorer och seniorer skall ha FIS-kod. Åkare betalar själv avgiften för FIS-kod och tidtagningschip.  
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Klubbkläder 

För ungdomar, juniorer och elitseniorer subventionerar klubben tävlingsdräkt (max en tävlingsdräkt/ 

säsong) och överdragskläder (max ett överdrag/ säsong) med 50%, övriga kläder i klubbkollektionen 

till självkostnadspris. För övriga gäller självkostnadspris för alla klubbkläder. 

Marknadsföring 

Åkare och ledare ska aktivt bidra till att marknadsföra klubben och klubbens arrangemang på ett 
positivt sätt. 

Åkare och ledare ska aktivt bidra till att klubbens sponsorer får så mycket positiv publicitet som 
möjligt. 

När åkaren representerar klubben vid gemensamma aktiviteter, träning, tävling, prisutdelningar, 
uppvaktningar och övriga arrangemang ska åkaren alltid bära klubbens kläder (tränings-, tävlings- 
eller representationskläder, beroende på tillfälle.)  

Åkaren skall alltid tävla i av klubben godkänd tävlingsdress vilken innefattar tävlingsdräkt och mössa. 
Tävlingsdressen skall vara försedd med av klubben godkänd reglementsenlig reklam. 

Alla reklamrättigheter på klubbens officiella representations-, tävlings- och träningskläder ägs av IF 
Hallby SOK. 

Alkohol, droger, tobak 

Inga droger, alkoholdrycker skall förekomma bland vare sig ledare eller åkare i samband med av 
klubben arrangerade resor, läger och andra aktiviteter. 

Motprestationer 

Åkare och föräldrar förutsätts hjälpa till vid inkomstbringande aktiviteter som klubben anordnar. 
Dessa aktiviteter är bland annat Severinsparkeringen, servering Hallbystugan, Rallarloppen (skidor, 
cykel, löpning) och skidsektionens arrangemang. Utöver dessa förekommer arbetsdagar vid 
Hallbystugan och snötillverkning mm. 

 

IF Hallby skid-sektion  

2018-06-30 


