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Avgifter för tävlingsaktiva
Licensavgift till SSF
Alla aktiva
12 år och yngre
13 – 16 år
17 år och äldre
Masters

150 kr / ár
225 kr / ár
300 kr / ár
300 kr / ár

Träningsavgifter
Simning
Elit
Elit junior
Sum-sim 1 & 2
Simiaden 3 & 4, DM, Utmanarna
Simiaden 2
Simiaden 1
Masters

1850 kr / termin
1700 kr / termin
1650 kr / termin
1550 kr / termin
1500 kr / termin
1450 kr / termin
1800 kr / termin

Hopp
Ungdomar
Masters

1350 kr / termin
1400 kr / termin

Utöver träningsavgifterna tillkommer en medlemsavgift på 300 kr för enskild
medlem eller 750 kr för familj. Fr o m 2020 kommer medlemsavgiften vara 100 kr
för enskild medlem och familjemedlemskap tas bort. Årsmötesbeslut, 20190320.

Tävlings- och lägeravgifter
Tävlingsavgifter - inom Sverige
Avgifter per halv eller hel dag vid hemmatävlingar (ej KM) eller
bortatävlingar
Simning

Hopp

Tävlingsgrupper
Ungdomsgrupper
Elit junior
Elit
Elit
Ind. Sen.-SM-poäng
Sen.- SM-poäng
Ind. Sen.-SM-medaljör
Sen.-SM-medaljör
Ind. Sen.-SM-mästare
Deltagare på EM,VM & OS –simning &hopp

Halv dag

Hel dag

100 kr
90 kr
85 kr
70 kr
50 kr
0 kr
0 kr

190
170
160
130
90 kr
0 kr
0 kr

kr
kr
kr
kr

Vid tävlingar räknas halvdag och heldag enligt följande:
Halvdag: Avresa Lkpg efter 12:00 / alt.Hemkomst Lkpg före 14:00 alt. 1 tävlingspass i
Linköping.
Heldag: Avresa Lkpg innan 12:00 alt. Hemkomst Lkpg efter 14:00 /alt. 2 tävlingspass
i Linköping.

Avgifter per halv eller hel dag som tillkommer vid tävlingar som
kräver övernattning
Samma avgift som heldagsavgiften för bortatävlingar (se ovan) samt
ytterligare tilläggsavgift enligt nedan.
Avgifter vid övernattning – per natt (inkl. frukost)
Simning

Hopp

Hotell

Sovsal

Golv

Tävlingsgrupper
Elit junior
Elit
Ind. Sen.-SM-poäng
Ind. Sen.-SM-medaljör
Ind. Sen.-SM-mästare
Deltagare på EM,VM & OS

Ungdomsgrupper

300kr
270kr
Elit
240kr
Sen.-SM-poäng
200kr
Sen.-SM-medaljör 150kr
0kr
0kr

220kr
200 kr
180kr
150 kr
100 kr
0 kr
0 kr

150 kr
140kr
130kr
100kr
80 kr
0 kr
0 kr

Avgifter vidSM, JSM ochSUM-SIM-Riksfinal för simmare Per dag
Simmare
Ind. Sen.-SM-mästare
Deltagare på EM,VM och OS – gäller simning och hopp

90 kr
0 kr
0 kr

Per natt
160 kr
0 kr
0 kr

Lägeravgifter inom och utanför Sverige & tävlingsavgifter utanför
Sverige (här ingår även kategoriläger arrangerade av
Östsvenska simförbundet)
% av klubbens totala merkostnader för aktiviteten delat med antalet deltagare.

Simning

Hopp

Tävlingsgrupper
Elit junior
Elit
Ind. Sen.-SM-poäng
Ind. Sen.-SM-medaljör
Ind. Sen.-SM-mästare
Deltagare på EM,VM &OS –simning

Ungdomsgrupper
Elit
Sen.-SM-poäng
Sen.-SM-medaljör
&hopp

90
80
70
50
40
15
10

%
%
%
%
%
%
%

Allmänt och förutsättningar
Notera:











Uppnådda resultat gäller 12 månader. (Angivna poäng enligt FINAS
poängtabell (50 m bana) finns att läsa på Internet - www.swimnews.com
Alla övriga tävlingar eller läger, som ej arrangeras eller initieras av LASS, är
också avgiftsbelagda. I de fall SSF eller annan arrangör står för del av
kostnaden dras denna kostnad från ovanstående beslutade avgifter. Detta
gäller t.ex. vid uttagning till landslagsläger m.m. Undantaget är dock SSF
regionläger där LASS betalar 50 % av avgiften.
Med läger menas träning som pågår mer än tre dagar. För lägeraktiviteter som
pågår kortare tid är tre dagar debiteras tävlingsavgifter med övernattning.
Vid alla tävlingar och läger gäller billigast möjliga alternativ vad gäller
mathållning, övernattning och andra kostnader.
Vid tävlingar och läger inom distriktet ordnar deltagaren själv med resa till och
från aktiviteten. Notera speciellt:
Alla avgifter skall, om inget annat stipuleras, betalas innan aktiviteten
genomförs och genom en inbetalning till LASS bankgirokonto.
När anmälan har skett skall avgifterna för deltagandet betalas av den
aktive oavsett om den aktive sedan deltar i aktiviteten eller inte och
oavsett orsak till frånvaron. Om den aktive anmäler särskilda
omständigheter skall detta tas upp i styrelsen för avgörande.
Deltagare i lägerverksamhet eller utomlandstävling förutsätts deltaga i LASS
tävlingsverksamhet i minst sex månader efter avslutad aktivitet. I det fall den
aktive slutar inom sex månader från avslutad aktivitet kommer denne att
krävas på hela LASS-kostnaden för aktiviteten.

Undantag tävlingar, läger och träningsavgifter
Masters
Tävlingar: Klubben står för anmälningsavgift. Den aktive står för resterande
kostnader. Vid Masters SM står klubben även för resa med billigaste färdmedel.
Läger: Den aktive står för alla kostnader
Familj
De två äldsta barnen betalar full avgift. Övriga barn betalar 50 % av avgiften. (Detta
gäller under samma tävling / helg eller samma läger / träningsperiod.)

