
Ang ersättning till aktiva och 

funktionärer:

Läger: Ungdomar Elit Övriga Ledare

Träningsläger 50% 50% 0% 50%

Representation: Ungdomar Elit Övriga Ledare

Distriktslag eller liknande 50% 50% 0% 50 %

Uttag till USM trupp, distriktslag el. 

liknande

50%
-

- -

Landslagsuppdrag - 100% - -

Tävlingskostnader: Ungdomar Elit Övriga Ledare

Klubbkläder 60% 30% 30% 60%

Tävlingsdräkt 60% 100% 0%

Tävlingsutrustning 0% 0% 0% -

Tävlingsvallning 100% 100% 0% -

Ersättningsregler 2023
En förening som Hestra ska hålla på med bredd- och elitverksamhet. Bredden är kort uttryckt, viktig för 

känslan av samhörighet och återväxten i föreningen. Elitverksamheten är i sin tur viktig för att klubbens 

ungdomar skall få goda förebilder och positiva målbilder. Om föreningen kan knyta individer som presterar 

på toppnivå eller av annan anledning syns som goda representanter för Hestra IF så är det motiverat att 

låta medel gå hit. Hur mycket motiveras från fall till fall och justeras årligen beroende på klubbens ekonomi. 

Samtliga elitkontrakt finns tillgängliga för att att läsa på kansliet och aktuella ersättningsnivåer står att läsa i 

detta dokument. 

Funktionärer och ideellt arbetande i Hestra skall också ersättas på ett sådant sätt att de känner sig 

uppskattade. Detta är viktigt för att få tillräckligt med folk på våra arrangemang. Ideella insatser så som t ex 

snötillverkning, städdagar, funktionärer vid egna arrangemang och stugservering får ta en funktionärsfika, 

ansvarig avgör vad som är rimligt. 

Alla ungdomsledare erbjuds relevanta utbildningar kostnadsfritt, och en kostnadsfri ledarväst. 

Ungdomsledare som är under 20 år eller studenter får en ersättning om 200 SEK/träningstillfälle (gäller ej 

läger). 

Sektionsstyrelser har en trivselpeng per 500 kronor per styrelsemedlem och år till förfogande.

Definitioner och ramar:

Ungdom definieras som 0-20 år

För att kvalificera sig till Elit krävs:

Orientering – sub 20 poäng Sverigelistan. Alternativt två resultat från SM/Silva leauge topp 40 senior eller 

topp 30 junior. 

Skidor herr/dam -  minst 70p/63p skidresultat.se eller Vasaloppet led 1/2 åkare

Skidskytte - minst 70 nationella rankingpoäng

Utöver detta kan man kvalificera sig till en utvecklingsgrupp genom att ha en målsättning, potential och bra 

plan för att vidareutvecklas

Elitkontrakt ansöks av den aktive inom orientering, skidor och skidskytte när som helst under året. 

Respektive sektion nominerar aktiva och huvudstyrelsen beslutar om ersättning.

För att få ekonomiskt stöd ska man ha man ansökt och beskrivit sin plan för att ta nästa steg och motiverat 

hur man ska använda stödet. 

Ledarersättning är avsedd till de tillfällen då ledare är absolut nödvändigt. Ex. ungdomstävlingar där 

deltagarna inte har körkort eller tävlingar där en ledarorganisation krävs.

Nedanstående gäller under förutsättning att föreningen har ekonomi för verksamheten. Huvudstyrelsen kan 

komma att behöva minska stödet till aktiva under verksamhetsåret. 

100%= hela kostnaden betalas av föreningen

0%=medlemmen betalar hela avgiften. 

Vid meningsskiljaktigheter om tolkningen av ersättningarna nedan, har huvudstyrelsen tolkningsföreträde.

Träningsläger berättigade till ekonomisk subvention ska anordnas av Hestra IF. Övriga 

läger kan sanktioneras av sektionerna så länge utymms finns i budget.



Tävlingsreskostnader för: Ungdomar Elit Övriga Ledare

Nationella eller internationella 

tävlingar exempelvis Elitserie, 

Juniorcup, Swecup el dyl

100% 100% 0% 100%

GM SM 100% 100% 0% 100%

Prioriterade stafetter 100% 100% 100% (1a laget) 100%

Kurser, konferenser 100% 100% 100% -

Vasaloppet - 100% - 100%

Maxbelopp för ersättningar och 

subventioner under en säsong

14000 kr

8000 kr 

(utvecklingsgruppen)

Träningsutrustning:

Logi ersätts med max 300kr/natt. 

Milersättning utgår enligt Skatteverkets ersättningsnivåer. Samåkning och billigaste alternativ skall alltid 

väljas. Om den aktive väljer annat färdmedel utgår ersättning motsvarande det billigaste alternativet per 

person. Sektionen ansvarar för att detta efterlevs. 

All mat och dryck bekostas av deltagarna själva. 

Undantaget är om mat ingår i logi eller startavgift.

Elitklass senior på O-ringen betalas av klubben

Ungdomar använder klubbens valla och man vallar själv.

Individuellt maxbelopp beslutas av huvudstyrelsenkan 

och kan justeras uppåt om det finns särskilda skäl 

beskrivna i ansökan. Det kan också tillkomma medel 

från stipendier som tillfaller enskilda aktiva.

Träningsutrustning som är inköpt av Hestra tex vallor, kompasser mm skall finnas tillgängligt för alla 

medlemmar. I första hand förvaras dessa i stugan men om stöldbegärligt, hemma hos medlem. Information 

om låneutrustning skall finnas tillgänglig på hemsidan.


