
Ersättningsregler

Göteborgs Slalomklubbs ersättningsregler för säsongen 2019-20

framgår nedan.
I princip samma regler som förra året!

HUVUDTRÄNARE/LÄGERANSVARIG:
Ersättning till huvudtränare och lägeransvarig vid deltagande på klubbens läger
i Hemsedal, Sälen och Valfjället : (obs ej läger ordnade av LVC eller USM
kommiteer.)
Huvudtränaren i klubben (utsedd av styrelsen, för 2018-2019 är Anders

Koritz):
Huvudtränare betalar 50% av lägerkostnad för de läger som denne deltar på under
säsongen inkl. ev mat som ingår i lägret. Huvudtränare betalar 0 % på liftkort under de
läger som han deltager i
Huvudtränaren har ansvar att se till att det finns en huvudtränare för varje läger, dvs kan
inte ordinarie huvudtränare (Anders) åka på ett läger, utser Anders någon annan
huvudtränare för just det lägret.

Lägeransvarig för respektive läger betalar 0 % av lägerkostnad, inkl liftkort och ev mat i
samband med läger som man deltar på. Är man två lägeransvariga så delas denna. Det blir
då 50% av lägerkostnaden per ansvarig. Lägeransvarig utses av klubben.

Ungdomstränare, utsedda att deltaga som tränare på läger betalar 0 % av lägerkostnad,
inkl liftkort.

Vid uppstartslägret betalar alla ledare full avgift.
Vid Kaprunlägret betalar 2 lägeransvariga halv lägeravgift.

Ersättning till ungdomstränare vid träning i Alebacken:
För ungdomstränare betalar klubben kostnader för liftkort. De får dessutom en ersätt-
ning med 200 kr/tillfälle



Ersättning till tränare/ledare som går kurser:
Tränare och ledare får ersättning för kostnader för kursavgift, liftkort, logi och resa.
Deltagarna betalar själva måltider som inte ingår i kursavgiften.
Lämpligt färdsätt och lämplig logi gäller.
Hjälptränare (ungdomar) som fått tränarutbildning skall deltaga på läger och i Ale-
backen under säsongen enligt överenskommelse med tränarkommittén.

Ersättning till huvudtränare vid tävlingar/träningsläger:
Utsedd huvudtränare ersätts för kostnader för liftkort vid utsedda tävling-
ar/träningsläger (USM och LVC).

Ersättning från passagerare till förare vid bilresor:

Medföljande passagerare betalar normalt 5 kr/mil

TÄVLINGSÅKARE:

Åkare upp tom A-åkare (U16):

Ersättning ges för startavgifter till tävlingar.

Juniorer och FIS-åkare:
Ersättning ges för startavgifter till tävlingar. För FIS-tävlingar ges max 8000 kronor
per åkare och år.
Eventuella prispengar/träningbidrag som erhållits ges till åkare som vunnit dessa.
Skulle åkare vara uttagen av Svenska skidförbundet att representera Sverige vid täv-
ling kan åkaren ansöka om bidrag hos klubben. Nivån kommer att i varje enskilt fall
beslutas av styrelsen. Detta gäller även A-åkare.

Krav:
För att kunna vara berättigad till ersättning från klubben skall åkaren och/eller famil-
jen vara aktiv i klubbens verksamhet vid träning eller tävlingsarrangemang, arbetsda-
gar eller annat arbete i klubben (tex Göteborgsvarvet)


