ELITSTÖDSPROGRAM 2015
För att stödja och stimulera aktiva och deras tränare att satsa på friidrott har klubben ett
elitstödsprogram för att möjliggöra detta .
För att få tillgång till elitstödsprogrammet måste man vara tränande och tävlande för klubben.
Man måste också vara en god representant för klubben och följa klubbens policy och
stadgar.
Elitstödsprogrammet gäller tills vidare och kan endast förändras genom styrelsebeslut.
Generellt klubbstöd
Klubben vill stimulera alla att träna och tävla i friidrott och utvecklas i sin idrott. Därför har
klubben ett stort generellt stöd till sina medlemmar.
1. Vi erbjuder tränare för våra aktiva i den dagliga verksamheten, på tävlingar samt på läger.
2. Vi erbjuder deltagande vid tävlingar enligt gällande tävlingspolicy
3. Vi erbjuder subvention av kostnaden för projekttävlingar ex. Världsungdomsspelen.
4. Vi erbjuder tillgång till vårt medicinska nätverk.
5. Vi erbjuder klubbkläder till bra klubbpriser.
Medicinskt nätverk
Klubben har ett upparbetat nätverk med specialister inom sjukvård, träning, rehabilitering och
hälsa. Dessa specialister använder vi till våra medlemmar och ni kan få hjälp att komma till
rätt person genom klubben.
Elitstödsprogram
Våra aktiva kan genom elitstödsprogrammet erhålla elitstöd till sin satsning, genom
uppnådda resultatgränser, placeringar på mästerskap, deltagande i landskamper mm, se
separat dokument ”resultatpremier”.
Detta elitstöd kan användas till samtliga friidrottsrelaterade kostnader ex. läger, behandlingar
inom det medicinska nätverket, material mm.
Intjänandeår för nästkommande 12 månaders period är 1 november t.o.m. 31 oktober.
Elitstöd som ej utnyttjats under perioden tillfaller föreningen. Den enda gång kvarvarande
elitbidrag från en period kan flyttas över till nästkommande period är om den aktive har varit
långvarigt skadad eller sjuk, detta skall då beslutas av sportchefen.
Nya medlemmar i klubben erhåller bidrag genom att tillgodoräkna sig föregående säsongs
resultat.
Aktiv som tävlar för klubben men ej äger rätt att deltaga i SM- tävlingar och serielaget
erhåller 50% av ordinarie bidrag.
Resultaten, i tabellerna med resultatgränser, skall uppnås med seniorbetingelser vad avser
redskap och i godkänd vind och med eltidtagning.

Bidraget är preliminärt och styrelsen äger rätt att innehålla eller kräva återbetalning av bidrag
eller del av bidrag vid ej fullgjorda skyldigheter.
Skyldigheter
Den aktive skall satsa på sin idrott, elitstödet är ej till för idrott av motionskaraktär
Den aktive skall vara en god representant när den representerar föreningen såväl på som
utanför tävlingsarenan.
Den aktive skall arbeta på av klubben anmodade aktiviteter/arrangemang.
Den aktive måste stå till förfogande vid seriematcher och mästerskap.
Den aktive skall vid seriematcher och mästerskap bära klubbens officiella kläder.
Den aktive måste ha betalt medlemsavgiften. (får ej tas från elitstödet).
Den aktive skall ha betalt träningsavgift (får tas från elitstödet).
Elitkommittén
Består av tränare med hög utbildning i klubben som tränar äldre aktiv som satsar mot eller är
svensk elit. Gruppen har en egen budget och verksamhetsplan för att kunna stödja aktiva
och dess tränare i sin elitsatsning. Gruppen gör riktade satsningar mot elit och tränare för att
ytterligare ge möjlighet för våra aktiva att lyckas.
Prispengar
Prispengar som erhålls vid tävlingar, jämte ersättningar för ex. uppdrag som hare ligger
utanför systemet. De aktiva får ut intjänade prispengar som ersättning för idrottsrelaterade
varor och tjänster mot uppvisande av kvitto. Pengarna kan även betalas ut direkt till den
aktive men om kostnader för klubben uppkommer vid utbetalning äger klubben rätt att ta ut
kostnaden av den aktiva. Den aktive har även möjligheten att starta eget bolag som sedan
kan fakturera klubben.

Örebro 2015-01-20

