Dokument kring anmälan till tävlingar
För att klargöra vad som gäller i samband med anmälningar till tävlingar så har
vi sammanställt följande information. Vi är tacksamma om ni läser igenom
noggrant och följer de instruktioner som ges.

Egna arrangemang
Vid våra egna arrangemang tävlar alltid klubbens aktiva gratis om inget annat
kommuniceras ut. Vid anmälan till Ljungskileslingan och våra andra lopp med
webbaserad anmälan görs den av den aktive/förälder.

Tävling med startavgift
Gemensamt för samtliga tävlingar som har start/anmälningsavgift är att om den
aktive vill ha ersättning från klubben ska den aktives start i loppet vara förankrat
hos respektive tränare eller ordförande Christian Persson.

Långlopp (gäller ej ultra/trail)
Vuxna – lopp med kortbetalning eller Klarna faktura
Den aktive anmäler sig själv till långlopp, betalar med kort och skickar sedan kvitto och
kontonummer till Christian på mail: christian@skolutveckling.com. Tävlingsstarten ska vara
förankrad med respektive tränare för att klubben ska stå för startavgift. Ersättning för
anmälningsavgifter utgår till tävlingslöpare. För att räknas som tävlingslöpare bland män så
kan tider som 34:30min (10km) 1,14 (halvmara) vara vägledning. För tjejerna gäller
motsvarande 39min samt 1,29. För veteraner + 50 år gäller inte dessa tidskrav.
Maxbelopp som utbetalas är normalt 400:-. Men i vissa sammanhang så kan undantag göras
t.ex. ultra och långa traillopp, kolla bara först med Christian. Kvitton ska vara Christian
tillhanda senast en månad efter tävlingen.
Ungdom
Ersättning för anmälningsavgift utbetalas alltid i junior och ungdomsklasserna om starten är
förankrad med respektive tränare.

Övrigt
I vissa lokala tävlingar där vi har många deltagare och där anmälningssystemet inte är
webbaserat, så organiserar vi alla anmälningar ifrån föreningen. Här anmäler ni er direkt till
Benjamin på benjamin.aberg@outlook.com. Det gäller t.ex Strandjoggen, USK loppet,
Stenshultsrundan etc.

Arena
Vuxna
Vad gäller vanliga arenatävlingar sker anmälan enkelt via respektive tränare eller själva.
Klubben står för alla ordinarie anmälningsavgifter, inklusive veteraner.
Efteranmälningsavgifter faktureras den aktive om inget annat överenskommits.
Barn och ungdomar 7-13 år
Vid arenatävlingar står klubben för anmälningsavgift i upp till 3 grenar per tävling och aktiv,
förutsatt att den aktive anmäls i tid. Efteranmälningsavgifter faktureras den aktive i efterhand
om inget annat är överenskommet. Här gäller samma som för vuxna, enklast via respektive
tränare eller själva.
Ungdom och junior 14-22 år
Vid arenatävlingar står klubben för anmälningsavgift i upp till 2 grenar per tävling och aktiv,
förutsatt att den aktive anmäls i tid. Efteranmälningsavgifter faktureras den aktive i efterhand
om inget annat är överenskommet. Här gäller samma som för vuxna, enklast via respektive
tränare eller själva.

GM/SM
Vid mästerskap anmäler alltid klubben/Benjamin till tävlingar. Detta gäller
Götalandsmästerskapen, USM, JSM och SM. Klubben står givetvis för alla
anmälningsavgifter.
Vid frågor:
Christian Persson – mail: christian@skolutveckling.com / tel: 070-684 3238
Benjamin Åberg – mail: benjamin.aberg@outlook.com / tel: 0736-77 2112

