
Ekonomiskt reglemente för IKHP OL Elitgrupper 2022
Nedan är en sammanfattning av OL-sektionens ekonomiska reglementet för elitlöpare

För fullständigt innehåll och tolkning gäller OL-sektionens ekonomiska reglemente för 2022

Världselit

Startavgift Logi Resa Obligatoriskt deltagande

Enskilda lösningar (dvs nivå på träningsbidrag samt övriga ersättningar kring tävlingar, resor, logi mm, men som lägst enligt superelits ersättningar).

Träningsbidrag 15000 kr.

Krav

Svenska landslaget eller utländska löpare med individuell medaljchans på VM eller andra internationella mästerskap.

* Vid särskillda omständigheter kan även löpare som inte uppfyller ovanstående ingå i gruppen.

Superelit

Startavgift Logi Resa Obligatoriskt deltagande

Swedish League 100% 100% 100%

SM 100% 100% 100% OB - SM-stafetten

O-Ringen - deltagande i högsta klass 100% 0% 0% Kostnad vid andra anmälningsstoppet

10MILA 100% 100% 100% OB

Jukola Lag 1 dam/herr reducerad egenavgift, övriga egenavgift. OB

25-manna 100% 100% 100% OB

Övriga stafetter utsedd av UK 100% 100% 100%

Tävlingar enligt IKHP:s tävlingsprogram 100% 0% 0%

Övriga tävlingar Efter beslut i elitkommittén, ej utlands- och semestertävlingar

IKHP-läger i Sverige 100% 100% 100% OB

IKHP-läger, utomlands Egenavgift efter beslut i elitkommittén/OL-sektion 

Öppna platser landslagsläger samt landslagsaktiviteter med intresseanmälan Upptill 50% Efter beslut i elitkommittén Ej kostnader för anslutningsresor, boende mm

Uttagna till landslaguppdrag/tävling med avgifter Upptill 100% Efter beslut i elitkommittén Ej kostnader för anslutningsresor, boende mm

För landslagsaktiviteter, ersättning för tävlingar utanför OL-sektionens fastställda tävlingsprogram.

och andra individuella önskemål ska till elitkommittén inkomma minst 1 månad i förväg.

Utländska löpare: IKHP står för resekostnader enligt planering med respektive löpare.

Träningsbidrag 500 - 6000 kr, att användas till förberedande/utvecklande aktiviteter eller rehab.

Träningsbidrag, resultat; minst 2 placeringar vid Swedish League, SM, Världscup, VM, JVM eller andra internationella mästerskap.

Senior Junior

Topp 5 6 000 kr Topp 3 4 000 kr

Topp 10 4 000 kr Topp 6 2 000 kr

Topp 15 2 000 kr Topp 10 1 000 kr

Topp 20 1 000 kr Topp 15 500 kr

Topp 25 500 kr

OBS! Träningsbidrag kan justeras inför nästkommande år utifrån IKHP OL-sektions ekonomi.

Krav

Chans på landslagsuppdrag under 2022 eller

Seniorer ≤ 25 totalt i Swedish League 2021 eller ≤ 25 vid minst två tillfällen under säsongen 2021 vid SL, SM, VM, VC eller andra internationella mästerskap.

Juniorer ≤ 10 totalt i Swedish League 2021 eller ≤ 10 vid minst tre tillfällen under säsongen 2021 vid SL, SM, JVM eller andra internationella mästerskap.

Lämnar in en individuell tävlings-, tränings- samt målplanering för 2022 till elitkommittén senast den 31 december 2021.

Delta på SL, SM och obligatoriska stafetter samt IKHP:s läger och övriga aktiviteter.

* Vid särskilda omständigheter kan även löpare som inte uppfyller ovanstående ingå i gruppen.

* Enskilda lösningar kan förekomma.

Elit

Startavgift Logi Resa Obligatoriskt deltagande

Swedish League högsta klass 100% 100% 100%

Swedish League övriga klasser vid anmälan i högsta klass 100% 0% 0%

SM 100% 100% 100%

O-Ringen 0% 0% 0%

10MILA Egenavgift, klubbgemensamt OB

Jukola 1 dam/herr lag reducerad egenavgift, övriga egenavgift

25-manna Egenavgift, klubbgemensamt OB

Övriga stafetter utsedd av UK 100% 100% 100%

Tävlingar enligt IKHP:s tävlingsprogram 100% 0% 0%

IKHP-läger Egenavgift efter beslut i elitkommittén

Öppna platser landslagsläger samt landslagsaktiviteter med intresseanmälan Efter beslut i elitkommittén/OL-sektion Ej kostnader för anslutningsresor, boende mm

Uttagna till landslaguppdrag/tävling med avgifter Efter beslut i elitkommittén/OL-sektion Ej kostnader för anslutningsresor, boende mm

För landslagsaktiviteter/läger mm, eller andra individuella önskemål ska till elitkommittén inkomma minst 1 månad i förväg.

Utländska löpare: Löparen står för sina resor till Sverige/Huskvarna.



Träningsbidrag 500 - 6000 kr, att användas till förberedande/utvecklande aktiviteter eller rehab.

Träningsbidrag, resultat; minst 2 placeringar vid Swedish League, SM, Världscup, VM, JVM eller andra internationella mästerskap.

Senior Junior

Topp 5 6 000 kr Topp 3 4 000 kr

Topp 10 4 000 kr Topp 6 2 000 kr

Topp 15 2 000 kr Topp 10 1 000 kr

Topp 20 1 000 kr Topp 15 500 kr

Topp 25 500 kr

OBS! Träningsbidrag kan justeras inför nästkommande år utifrån IKHP OL-sektionens ekonomi

Krav

Individuell elitsatsning eller uttalad stafettsatsning, deltagande på de obligatoriska stafetterna.

Lämnar in en individuell planering för 2022 till elitkommittén senast den 31 december 2021.

Delta i så stor utsträckning som möjligt på IKHP:s läger och övriga aktiviteter.

Övriga Elit

Startavgift Logi Resa Obligatoriskt deltagande

10MILA Egenavgift, klubbgemensamt

Jukola 1 dam/herr lag reducerad egenavgift, övriga lag självkostnad

SM-stafett 100% 100% 100%

25-manna Egenavgift, klubbgemensamt

Övriga stafetter utsedd av UK 100% 100% 100%

Testtävling inför stafett eller utpekade tävlingar enligt IKHP:s tävlingsprogram 100% 0% 0%

Övriga tävlingar 0% 0% 0%

IKHP-läger Efter beslut i elitkommittén/OL-sektion

Övrigt

Kläder, (gäller enbart IKHP-kläder såsom tävlings- och överdagskläder) till elitlöpare i grupperna Världselit och Superelit subventioneras årligen med 500 kr, gruppen Elit med 300 kr.

Nya löpare får en fri uppsättning av tävlings- och överdagskläder, ca 2000 kr.

Bidrag om max 500 kr/år - superelit och 250 kr/år - elit för externa OL-träningar per år om man bor mer än fem mil från Huskvarna.

Generellt ersätter IKHP inga kostnader för kost (så egenavgift om inte annat beslut i OL-sektionen).

Löpare skall bidra som funktionär på våra egna tävlingar, Vårruset, Midsommarfesten och IronMan. HittaUt och servering IKHP-stugan kan ersätta något av föregående.

Kan man ej skall löpare meddela och motivera för elitledare.

Alla elitlöpare har ett ansvar för att följa OL-sektionens ekonomiska reglemente, tex

När man representerar klubben bära senaste tävlingskläder och överdragskläder.

Lämna in reseräkningar i tid.

Vid önskemål om ersättning för individuell satsning ska det till OL-sektion minst 1 månad i förväg.

Önskemål om ersättning för tex läger/ tävlingsresor med SOFT, SMOF till OL-sektion minst 1 månad i förväg.

Vid återbud till läger- och tävlingsresor stå för de faktiska kostnaderna, (det som inte går att avboka).

Undantag av egenavgift för startavgift ges vid sjukdom/skada nära inpå SM-tävlingar och Swedish League. Besked skall ges till ansvarig ledare i så god tid som möjligt.

Tilldelat träningsbidrag skall plockas ut under det år tilldelning skett. Dialog gällande motivering med elitledare skall alltid föregå uttag.


