AVGIFTER och ERSÄTTNINGAR
I SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN
Medlemsavgiften per år:

Detta är ett levande dokument, uppdaterat senast 2021-11-26.

Enskilt medlemskap: 150 kr Familjemedlemskap: 300 kr Stödmedlemmar: 100 kr
Avgift för att hyra skridsko, shorttrackskridsko, inlines etc för en säsong är:
Enklare skridsko: 200 kr

Avancerad skridsko: 400 kr Shorttrackskridsko: 200 kr

Inlines: 200 kr

Skridskolicensen är 225 kr och skall betalas för dem som är 15 år och äldre och är en försäkring som betalas till
förbundet. För mer information om skridskolicensen se förbundets hemsida www.swesport.org
Avgifterna betalas in på föreningens bankgiro 5039-7637. Inbetalningen bör göras i november/december-månad
innan aktuellt år. Betala gärna in medlemsavgift, skridskohyra samt licenskostnaden samtidigt.
När aktiv växt ur kläder eller slutar från klubben återlämnas all lånad/hyrd utrustning.
Klubben har ett samarbete med Acrius i Trollhättan gällande styrketräning. När ni vill fysträna hos dem eller massage hos
Brogelands Massage & Friskvård som också håller till hos Acrius , så säger ni bara till där att ni är medlemmar i SK
Trollhättan. Då erhåller ni ett rabatterat pris hos dem.
I samband med tävlingar så gäller följande för våra aktiva:
Startavgifter till tävlingar:
1. Startavgift till alla svenska tävlingar är sanktionerade och betalas av SKT till och med det år man fyller 25 år.
2. Startavgift på 2 st sanktionerade tävlingar i Hamar, Norge upp till och med det år man fyller 25 år, betalas av
SKT. Vilka tävlingar som är sanktionerade framgår av tävlingsanmälningspärmen.
3. För deltagande i SM-tävlingar tar föreningen ut vilka som skall representera SKT.
Resa till/från tävlingar:
4. Kostnadsfri plats i hyrbil (minibuss eller bil) från EUROCAR erbjuds och betalas av SKT. Finns plats kvar i hyrbil
och man ändå väljer att resa på egen hand, så finansieras denna resa med egna medel.
5. Vid längre resa, tar vi gemensamt tåg, som bokas i god tid. Uppfylls pkt 1 och 2, så betalas biljetten av SKT.
6. Vid undantagsfall, när det är enstaka åkare, så ersätter vi resa med egen bil 10 kr/mil och resa, max 600 kr.
7. Ingen reseersättning utgår till/från Göteborg.
8. Resa räknas från Trollhättan eller bostad, det som är kortast till tävlingen.
Övernattningsbidrag vid tävlingar på annan ort:
9. Övernattningsbidrag erhålls, vid flerdagarstävlingar eller endagarstävling med tidig/sen starttid, som är
sanktionerade av klubben (se pkt 1 och 2), ersätter SKT med 250 kr/natt för boendet upp till och med 25 år.
10. Vid tävlingar i Hamar, Norge så erhåller den aktive som har en ålder upp till och med 25 år, ersättning från SKT
med 250 kr/natt för boendet under 2 tävlingar per säsong, utöver det står den aktive för kostnaderna själv.
11. På SM-tävlingar står SKT för hela boendekostnaden för den aktive till och med 25 år.
Övriga bidrag:
12. Ledarersättning utgår om föreningen har utsett ledare på tävling – 300 kr/dag som avser kostnader för mat. Är det
en tvådagarstävling, så utgår ersättning i 2 dagar.
13. Viking Race Holland, ungdom. Bidrag till egenavgift för aktiva som deltagit aktivt i klubbens verksamhet.
14. Då förbundet tar ut en egenavgift för de aktivas deltagande på olika förbundsläger och i samband med
förbundsrepresentation i olika cuper/mästerskap o. dyl, så subventionera vi 50 % av egenavgiften.
För att kunna ta del av dessa subventioner och bidrag från klubben så måste följande uppfyllas.
§1.
§2.
§3.

Måste träna kontinuerligt och ställa upp i klubben egna tävlingar
Hjälpa till vid träning/tävling. Gäller bl a vid ordning ställande av banan före och efter.
Bistå föreningen vid olika aktiviteter t ex kurser, disco o. dyl.
// Styrelsen

