
 
 2020-06-17 

Sida 1 av 16 
 

ALLMÄN INFORMATION SKIDOR 3 

VÅR VERKSAMHET BYGGER PÅ ATT 3 
KLUBBEN ERBJUDER 3 
KLÄDER 3 
LÄGER 4 
RESOR/BOENDE 4 
SKYLDIGHETER 4 
BRA SAKER ATT TÄNKA PÅ 4 
VID TÄVLINGAR 4 
VALLNING 5 
KLUBBINFORMATION 5 

POLICY 5 

INFORMATION 5 
REKRYTERING 5 
SPONSRING 5 
LÄGER OCH TÄVLINGAR 6 
ANMÄLNINGSAVGIFT 6 
RULLSKIDÅKARE 6 
SUPPORTERS 7 
ALKOHOL, DROGER OCH TOBAK 7 
ÄTSTÖRNINGAR 7 

UTBETALNING AV ERSÄTTNING 7 

RIKTLINJER FÖR SKIDSKOLAN 8 

TRÄNINGSVERKSAMHET 8 
TÄVLINGSVERKSAMHET 8 
RESOR 8 
KLÄDER 8 
FÖRENINGSARBETE 8 

RIKTLINJER FÖR UNGDOMAR 8 

TRÄNINGSVERKSAMHET 8 
TÄVLINGSVERKSAMHET 9 
RESOR OCH BOENDE 9 
KLÄDER 10 
FÖRENINGSARBETE 10 

RIKTLINJER FÖR JUNIORER 10 

TRÄNINGSVERKSAMHET 11 
TÄVLINGAR 11 
RESOR/BOENDE/FÖRTÄRING 11 
KLÄDER 12 



 
 2020-06-17 

Sida 2 av 16 
 

FÖRENINGSARBETE 12 

RIKTLINJER FÖR SENIORER 12 

TÄVLINGAR 13 
RESOR/BOENDE/FÖRTÄRING 13 
KLÄDER 13 
FÖRENINGSARBETE 14 

RIKTLINJER FÖR MOTIONÄRER 14 

RESOR 14 
FÖRENINGSARBETE 14 

TÄFTEÅ IK SKIDORS ORGANISATION AV VALLNING VID USM, JSM OCH JUNIOR-CUP 15 

POLICY SPONSRING 15 

ALLMÄNT 15 
PERSONLIG SPONSRING 15 

POLICY TRAFIKSÄKERHET 15 

GRUNDKRAV 16 
 



 
 2020-06-17 

Sida 3 av 16 
 

Allmän information skidor 
Välkommen som medlem i skidsektionen inom Täfteå IK - en av Västerbottens 

största skidklubbar. I det här dokumentet beskriver vi den gemensamma värdegrund 
som syftar till att säkerställa en hög och jämn kvalitét i verksamheten, men även 

beskriver vad du kan förvänta dig av klubben och vad klubben förväntar sig av dig! 

Föreningen Täfteå IK och den enskilde medlemmen, både barn och vuxen, är skyldig 

att iaktta Svenska Skidförbundets regler och etiska riktlinjer. Både övergripande och 
på individnivå, såväl vid träning som vid tävling.   

Vår verksamhet bygger på att 

• Det ska vara roligt, allsidigt och lekfullt att åka längdskidor. 

• Det ska ge kamratskap. 

• Alla ska få lära sig att åka med god teknik. 

• Alla ska känna sig välkomna. 

• Alla ska få delta efter egna förutsättningar och utvecklas i sin egen takt. 

• Alla ska bli sedda. 

• Skapa ett livslångt intresse. 

• Utbildade ledare med grundläggande kunskap om barnens psykiska, fysiska och sociala 

utveckling tar hand om våra barn/ungdomar. 

Klubben erbjuder 

 Högkvalitativa ledarledda träningar två gånger/vecka, öppna för alla 

 Anmälningsavgift till skidtävlingar (barn och ungdom, junior och elitsenior) 

 Viss vallautrustning på tävling (för närvarande 3 st elverk och 2 st kompletta 

uppsättningar strukturverktyg) 

 Gemensam vallning på tävling (vi håller till i närheten av Täfteå IK-flaggan som alltid 
finns med) 

Ta del av förmånliga klubbpriser på utrustning/valla som klubben har förhandlat fram. 

 Möjlighet till försäsongsbeställning med mycket fina rabatter från klubbsponsorn SkiGo.  

 Reseersättning 18,50/mil vid representation vid skidförbundets möten som tex. 
skidting, årsmöten 

Kläder 

Klubben gör gemensamma, årliga beställningar till subventionerat pris (mössa, tränings- och 
tävlingsställ). Information om klädbeställning skickas via e-postlista samt hemsida. 

 

Subventionering avser endast kläder för barn och ungdomar. Storlek och omfattning avgörs av 

styrelsen och är beroende av sektionens ekonomi. 

 

Sponsorintäkter bidrar till en stor del av vår verksamhet därför är det obligatoriskt för alla 
tävlande från USM ålder (15 år) och äldre att ha på sig alla Täfteå IK kläder, mössa, jacka eller 

väst och byxor vid alla tävlingar förutom Volkswagen cup och Folksam cup då åkaren deltar för 

Västerbotten 

 

Den aktive har möjlighet att köpa subventionerade tränings- och tävlingskläder av klubben. 

Samtliga marknads- och reklamrättigheter på officiella tävlings- och träningskläder ägs 

exklusivt av Täfteå IK Skidor. 
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Läger  

Försäsongsläger i Saxnäs, eller liknande, slutet av november eller början på december, för alla 

som aktivt deltar i klubbens träningar. Kul för både barn och vuxna! 

Resor/boende 

Vid större riks arrangemang kan klubben subventionera resa och boende för aktiv och en 

förälder. De tävlingar och arrangemang som omfattas av subventioner finns specificerade 
under policyn för respektive grupp. 

 

Särskild policy för resor och bilkörning finns att läsa på hemsidan: 

http://www.tafteaik.nu/docs/338/7603/Policy_for_Taftea_IK_Bilaga_2_Trafiksake
rhet.PDF 

 

Skyldigheter som medlem 

• Att se till att barnen är rätt utrustade och mätta till träning och tävling. 

• Att betala aktuell medlems- och deltagaravgift och se till att detta görs i tid. 

• Att anmäla deltagaruppgifter till klubben. 

• Att se till att man som aktiv åkare finns i klubbens anmälningsregister på idrott online.  

• Att hålla sig uppdaterad med den senaste informationen via klubbens hemsida. 

• Att närvara vid skidsektionens medlemsmöten på Täfteborg. 

 

Täfteå IK Skidor har, liksom andra klubbar, behov av en fungerande ekonomi för att 

verksamheten skall fungera. Vi har dock valt att koncentrera oss på arbetsinsatser som ligger i 
nära anslutning till, eller inom ramen för vår kärnverksamhet. Utöver dessa kan det 

förekomma olika typer av uppdrag t ex försäljningar. Det är då viktigt att särskilt de med 
aktiva åkare tar sitt ansvar och deltar aktivt vid försäljning. 

 

Det åligger därför alla aktiva medlemmar, gamla som nya, att solidariskt: 

• Medverka som funktionär på våra egna arrangemang, som t.ex Laxspelen och Umeå Trail. 

• Vara behjälplig inför arbetsinsatser riktade till specifik träningsgrupp, som t.ex skidskola för 
vuxna, försäljning etc. 

• Medverka på arbetspass vid Täfteå IK:s bilbingo (gäller för ungdomar från 12 år). 

 

Enskild medlem som utan rimlig orsak inte fullgör sina åtaganden enligt ovan, kan efter 
samråd i styrelsen komma att bli föremål för åtgärd. 

Bra saker att tänka på 

Märk skidor, stavar, pjäxor, kläder m.m. så att inte ungdomarna blandar ihop sina saker, 
vilket lätt kan hända på träning, tävling och läger. 

 

Köldgräns för träning är -15 grader, men det är alltid den enskilde föräldern som avgör och 
har ansvar. Tänk på vindstyrkan som kan göra att även måttlig temperatur ger kyla vid blåsigt 

väder. 

Vid tävlingar 

Barn tycker om att tävla och tävlar oftast i det mesta - vem kan hoppa längst, vem kan äta 

flest köttbullar osv. Viktigt är dock att tänka på att det är tävling på den aktives villkor. 

http://www.tafteaik.nu/docs/338/7603/Policy_for_Taftea_IK_Bilaga_2_Trafiksakerhet.PDF
http://www.tafteaik.nu/docs/338/7603/Policy_for_Taftea_IK_Bilaga_2_Trafiksakerhet.PDF
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• I vår klubb ”hejar vi” på alla barn och ungdomar, även om de inte tillhör vår klubb. 

• Vi står vid sidan av spåret och hejar, så barnen själva får åka i sin takt. 

• Vi hjälper varandra med vallning. Vi använder vår erfarenhet till hjälp och stöd för nya 

medlemmar. 
Anmälan till tävling görs via Tävlingskalendern, se: 

http://www.tafteaik.nu/sida/?ID=91281 

 

Vallning 

 

Inom Täfteå IK Skidor anser vi inte att föräldrars eventuella avsaknad av erfarenhet, 
förmåga eller intresse skall utgöra hinder för alla aktiva barn och ungdomar att 

utöva idrotten med likvärdiga förutsättningar.  

 

För att stärka gemenskapen och samarbetet inom grupperna så har medföljande föräldrar för 

vana att stå tillsammans och valla skidor vid tävlingar. Dessutom förfogar klubben över elverk 
och rillverktyg som det står var och en fritt att använda.  

Klubbinformation 

Mer information om träningsgrupperna, vår verksamhet samt aktuella kontaktuppgifter till 

klubbens tränare och ledare finner du alltid på vår hemsida.  

Policy 

Information  

Täfteå IK Skidor skall i möjligaste mån använda sektionsstyrelsen som informationskanal i 

idrottsrelaterade frågor. 

 

Hemsidan skall vara den naturliga anslagstavlan för klubben. Adressen är:  

http://www.tafteaik.nu/start/?ID=73929 

 

Det är upp till den enskilde medlemmen att hålla sig informerad och uppdaterad om Täfteå IK 
Skidors policys och riktlinjer, beskrivna i detta dokument och på skidsektionens hemsida. 

Rekrytering  

Talanger inom junior och senior från andra föreningar får rekryteras genom styrelsen, senior- 
och juniorkommittéerna. 

 

I övrigt bör rekrytering av nya medlemmar bedrivas aktivt av samtliga i föreningen. 

Sponsring 

Sponsorverksamheten samordnas av den särskilda sponsorgruppen som består av (minst) tre 

genom styrelsen utsedda representanter. (Se vår hemsida för kontaktuppgifter). 

 

I övrigt se separat information om sponsring under egen rubrik.  

 

http://www.tafteaik.nu/sida/?ID=91281
http://www.tafteaik.nu/start/?ID=73929
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Medlemskap, FIS-kod och idrottonline 

För att delta i klubbens tränings- och tävlingsverksamhet skall man ha erlagt medlemsavgift 
till Täfteå IK. 

 

Juniorer och seniorer behöver FIS-kod, för rätt att delta i tävlingar sanktionerade av SSF och 

FIS samt för att kunna få FIS-punkter.  Juniorer och seniorer ansvarar personligen för att FIS 
kod, transponder och åkardeklaration till FIS ansöks. Detta görs före varje säsong i sep-okt. 

Täfteå IK betalar årligen juniorers och seniorers FIS-kod, samt den transponder som den 
tävlande köper. Avslutar åkaren sin tävlingskarriär/ byter klubb lämnas transpondern till 

klubben för vidare användning av annan åkare i klubben. 

 

Klubben frånsäger sig allt ansvar vid eventuell uppkommen skada under träning och tävling 

samt transport till och från träning och tävling om den aktive inte innehar medlemskap i Täfteå 
IK Skidor. 

Läger och tävlingar  

 

Klubben arrangerar färdsättet på mest ekonomiska sätt och i proportion till vad som är rimligt 

för de aktiva. Om den aktive väljer något annat färdsätt, skall denne själv stå för 
merkostnaden. 

 

Vid resor som betalas av klubben, ersätts hyrbil och faktiska bränslekostnader i första hand, 

men reseersättning motsvarande 18,50 kr/mil kan betalas ut i undantagsfall. Samåkning ska 
alltid ske. 

 

Den aktive betalar själv för förtäring under resorna, till och från läger och tävlingar. 

Anmälningsavgift  

Täfteå IK Skidor betalar anmälningsavgiften för de kvalificerade (se kriterierna för ungdom, 
junior, senior) till längdskidtävlingar inom Sverige, dock inte motionslopp. 

 

Den aktive svarar själv för sina anmälningar till tävlingar via IdrottOnline, klubben betalar bara 

anmälan till en tävling per dag. Vid uteblivet deltagande i tävling, blir åkaren 

återbetalningsskyldig av anmälningsavgiften. 

 

Efteranmälan till tävling sköts av den aktive, och den aktive står själv för den överskjutande 
delen av anmälningsavgiften. 

 

Vid anmälan i andra distrikt kontaktas kassör i god tid för kännedom om betalning av 

anmälningsavgift. 
 

Det är den aktives skyldighet att se till inte vara anmäld till flera tävlingar samtidigt, § 107.2 i 

SSF:s tävlingsregler. Om så är fallet, skall den aktive betala båda anmälningsavgifterna. 

Ekonomisk reglering av eventuella kostnader sker kontinuerligt. 

Täfteå IK Skidor betalar inga anmälningsavgifter för andra tävlingar än längdtävlingar 

 

Resor och boende betalar den aktive själv oavsett typ av arrangemang. 
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Supporters 

Supporters, personliga tränare/vallare, föräldrar, maka/make, sambos samt släkt och vänner 
är välkomna att heja fram de tävlande. 

 

Medföljande arrangerar resande och boende på egen hand och är införstådda med att boendet 

inte är tillsammans med truppen. Tanken bakom detta är att de aktiva ska utvecklas som 
individer genom att ta ansvar, bli självständiga, stärka sin självtillit, samt att lagkänslan skall 

stärkas. 

 

I de fall truppen transporteras per abonnerad buss och eventuell överkapacitet finns tillgänglig, 

så kan anhöriga köpa sittplats i bussen till självkostnadspris. Biljettkostnad och tillgänglighet 
kommuniceras via mailgrupp av ansvariga ledare. Principen ’först till kvarn’ gäller! 

Alkohol, droger och tobak 
Ertappas den aktive för dopningsbrott enligt RF:s dopningsregler, utesluts denne med 

omedelbar verkan ur föreningen samt blir återbetalningsskyldig för alla de utlägg som klubben 

haft inför och under aktuell säsong.  

 

Alla aktiva är själva skyldiga att hålla sig informerade om RF:s dopningsregler, samt att tillse 

att dessa efterföljs.  

 

För regler rörande alkoh, tobak och droger hänvisas till Täfteå IK:s drogpolicy 

http://www.tafteaik.nu/dokument/?ID=73369 

Ätstörningar 

Förening ansvarar att informera ledare, aktiva och föräldrar samt att skapa åtgärdsplan vid 
eventuell ätstörning. 

 

Sektionen beslutar i samråd med tränare/ledare om eventuellt tävlingsförbud för åkare. 

Utbetalning av ersättning 

För att erhålla ersättning från klubben krävs verifikat, kvitto och blankett för alla kostnader 

ersättningen begärs. Utan verifikat förfaller rätten till ersättning. Detta gäller utlägg såväl som 
andra ersättningar godkända av klubben. Ärendena för ersättning måste komma in till 

kassören inom en månad efter att kostnaden har uppstått, detta för att kunna göra rimliga 
uppföljningar av ekonomin i klubben. Kostnader i närheten av årsskifte ska snarast komma till 

kassören. 

Ersättning begärs med särskild blankett som finns på hemsidan. 
http://www.tafteaik.nu/docs/338/7603/Ersattning%20for%20utlagg.pdf 

http://www.tafteaik.nu/dokument/?ID=73369
http://www.tafteaik.nu/docs/338/7603/Ersattning%20for%20utlagg.pdf


 
 2020-06-17 

Sida 8 av 16 
 

Riktlinjer för skidskolan 

Träningsverksamhet 

Öppet för alla barn och ungdomar som har betalat medlems- och deltagaravgift (från 7 år). 

Tävlingsverksamhet 

Klubben betalar anmälningsavgiften till längdskidtävlingar för barn och ungdomar i skidskola. 
Dock inte motionstävlingar. 

 

Den aktive svarar, genom målsman själv för sina anmälningar till tävlingar via hemsidan. Vid 

uteblivet deltagande i tävling och utan att avanmälan skett, blir åkaren återbetalningsskyldig 
av anmälningsavgiften. 

 

Uteblir man från tävling och anmälningstiden utgått, bör man meddela någon som är på 
tävlingen att man ej kommer, så att nummerlappen kan återlämnas och namnet blir struket ur 

startlistor. 

 

Efteranmälan till tävling sköts av den aktive själv och denne står själv för den överskjutande 
delen av anmälningsavgiften. 

 

Det är den aktives skyldighet, att se till inte vara anmäld till flera tävlingar samtidigt, § 107.2 i 

SSF:s tävlingsregler. Om så är fallet, skall den aktive betala båda anmälningsavgifterna. 

Ekonomisk reglering av eventuella kostnader sker kontinuerligt. 

 

Den aktive betalar all förtäring under resorna till och från tävlingar. 

Resor 

Reseersättning utgår inte vid tävlingar. 

Kläder 

Den aktive uppmuntras att tävla i Täfteå IK Skidors dräkt och att använda aktuell klubbmössa 

alt. pannband. (frivilligt)  

Föreningsarbete 

Den aktive skall, vid uppmaning, genom familj/målsman arbeta vid föreningens egna 

arrangemang. 

 

Riktlinjer för ungdomar 

Träningsverksamhet 

Öppet för alla ungdomar från sju års ålder som har betalat medlems- och träningsavgift. 

Klubben subventionerar Vinterläger (nov-dec) i klubbens regi för aktiva åkare i alla åldrar. 

Den aktive betalar all förtäring under resorna till och från läger. 
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Sommarskidskola/läger: Klubben subventionerar max 1000 kr för ett sommarskidskola/läger 

per säsong och aktiv (totalt 1000kr). Den aktive anmäler och betalar lägret själv. Betald avgift 

redovisas med kvitto och separat blankett . 

Som Aktiv åkare räknas den som regelbundet tränar (2ggr/V ) samt regelbundet åker 

distriktstävlingar. 

Tävlingsverksamhet 

Klubben betalar anmälningsavgiften till längdskidtävlingar för alla klubbens ungdomar, dock 

inte motionslopp. 

 

Den aktive svarar själv för sina anmälningar till tävlingar via hemsidan. Vid uteblivet 
deltagande i tävling och utan att avanmälan skett, blir åkaren återbetalningsskyldig av 

anmälningsavgiften. 

 

Uteblir man från tävling och anmälningstiden utgått, bör man meddela någon som är på 

tävlingen att man ej kommer, så att nummerlappen kan återlämnas och namnet blir struket ur 
startlistor. 

 

Efteranmälan till tävling sköts av den aktive själv och denne står själv för den överskjutande 

delen av anmälningsavgiften. 

 

Det är den aktives skyldighet, att se till inte vara anmäld till flera tävlingar samtidigt, § 107.2 i 
SSF:s tävlingsregler. Om så är fallet, skall den aktive betala båda anmälningsavgifterna. Den 

ekonomiska regleringen av ev. kostnader sker löpande. 

 
Vid USM erbjuder klubben samordning med boende, mat, transporter, vallning och tidgivning. 

Klubben arrangerar färdsättet på mest ekonomiska sätt och i proportion till vad som är rimligt 
för de aktiva. Om den aktive väljer något annat färdsätt, skall denne själv stå för 

merkostnaden. 
 

Alla aktivt tävlande klubbungdomar får delta. Aktivt tävlande menas att man har deltagit i 
distriktets deltävlingar i ICA-Cup och Folksam-Cup samt andra större ungdomstävlingar i 

distriktet. Klubben står för tävlandes kostnad för eventuell kamratfest. 

ICA-Cup och Folksam-Cup riksfinaler: Klubben står för de kvalificerades hela kostnader. De 
kvalificerad reser, bor och äter med laget från Västerbotten.  

Den aktive betalar all förtäring under resorna till och från tävlingar.   

Resor och boende 

Reseersättning utgår inte vid tävlingar. Däremot ordnas busstransport till några tävlingar 
såsom Volkswagen och Folksam cup. Ungdomar och ledare har företräde till plats i bussen. 
 

Vid USM subventionerar klubben boendekostnad med 300 kr/natt för tävlande och för en 

medföljande förälder/ledare per tävlande. 
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Vid resor till USM, ersätts hyrbil och faktiska bränslekostnader i första hand, men 
reseersättning motsvarande 18,50 kr/mil kan betalas ut i undantagsfall. Detta gäller för 

tävlande och en medföljande/tävlande. Samåkning ska ske 
 

Vid ICA-Cup och Folksam-Cup riksfinaler ordnar medföljande boende och resa på egen hand, 

och erhåller subvention från klubben med 1000 kr. 

Kläder 

Den aktive kan köpa subventionerade mössor, tränings- och tävlingskläder av klubben. 

Samtliga marknads- och reklamrättigheter på officiella tävlings- och träningskläder ägs 
exklusivt av Täfteå IK Skidor. 

 

När den aktive representerar klubben vid gemensamma aktiviteter, träning, tävling, 

prisutdelningar, uppvaktningar och övriga arrangemang bör den aktive alltid bära klubbens 
kläder (tränings-, tävlings- eller ev. representationskläder, beroende på tillfälle.) Vid 

tveksamheter skall samråd ske mellan den aktive, klubbens ordförande eller ansvarig ledare. 

 

Den aktive bör alltid tävla i av klubben godkänd tävlingsdräkt inkl. överdragskläder, väst och 

aktuell mössa. Tävlingsdräkten skall vara försedd med av klubben godkänd reglementsenlig 
reklam. Den aktive svarar för att angiven reklam finns på angiven plats. 

USM åkare erhåller ny väst, modell beslutad av styrelsen, med aktuella sponsorer om dessa 

har ändrats från föregående säsong. 

På USM skall den aktiva tävla i klubbens godkända tävlingsdräkt och aktuell mössa. alt. 

pannband och ha på sig Täfteå IKs jacka eller väst samt överdragsbyxor. Detta gäller samtliga 
tävlingar från och med 15 år.  

 

Vid Folksam Cup och ICA Cup riksfinal får den aktive låna tävlingsdräkt av Västerbottens 

Skidförbund. 

Föreningsarbete 

Den aktive skall arbeta på klubbens bilbingo från och med det år man fyller 12 år. 

 

Det aktive skall även delta i andra aktiviteter som denne blir kallad till. 

 

Det aktives föräldrar ska arbeta och hjälpa till vid föreningens större arrangemang som man 
blir kallade till, såsom Laxspelen Umeå Trail. Detsamma gäller för arrangemang arrangerade 

av Umeå Skidallians. Vid försäljning förväntas alla ta sitt ansvar och engagerar sig i 
försäljningen. 

 

Riktlinjer för juniorer 
Den aktive skall betala medlemsavgift till Täfteå IK. Utan medlemskap och minst förenklad 

FIS-kod har aktiv INTE rätt att delta i tävlingar sanktionerade av SSF och FIS.  
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Träningsverksamhet 

Öppet för alla juniorer som har betalat medlems- och träningsavgift. 

Klubben subventionerar Vinterläger (nov-dec) i klubbens regi för alla åldrar. 

  

Klubben subventionerar Vinterläger i egen regi upp till 1000kr om den aktive ej har möjlighet 

att närvara på klubbens egna Vinterläger.  

 

Den aktive betalar all förtäring under resorna till och från läger. 

 

Sommar/höst läger: Klubben subventionerar max 1000 kr för totalt ett läger per säsong och 

aktiv (totalt 1000kr) Den aktive anmäler och betalar lägret själv. Betald avgift redovisas på 
separat blankett och kvitto bifogas. 

Tävlingar 

Klubben betalar anmälningsavgiften till vanliga längdskidtävlingar, DM, SM, Juniorcup, JVM-

test för alla klubbens juniorer, dock inte för motionslopp.  

 

Den aktive svarar själv för sina anmälningar till tävlingar via hemsidan. Vid uteblivet 

deltagande i tävling och utan att avanmälan skett, blir åkaren återbetalningsskyldig av 
anmälningsavgiften. 

 

Uteblir man från tävling och anmälningstiden utgått, bör man meddela någon som är på 

tävlingen att man ej kommer, så att nummerlappen kan återlämnas och namnet blir struket ur 
startlistor. 

 

Efteranmälan till tävling sköts av den aktive själv och denne står själv för den överskjutande 
delen av anmälningsavgiften. 

 

Det är den aktives skyldighet, att se till inte vara anmäld till flera tävlingar samtidigt, § 107.2 i 

SSF:s tävlingsregler. Om så är fallet, skall den aktive betala båda anmälningsavgifterna. Den 
ekonomiska regleringen av ev. kostnader sker löpande. 

Resor/Boende/Förtäring 

Vid Juniorcuper utgår en subvention för boendekostnad med 300 kr/natt för tävlande och 200 
för en medföljande förälder/cup. 

 

Vid resor till juniorcup, ersätts hyrbil och faktiska bränslekostnader i första hand, men 

reseersättning motsvarande 18,50 kr/mil kan betalas ut i undantagsfall. Detta gäller för  
tävlande och en medföljande ledare/cup. Samåkning ska ske.  

 

Klubben arrangerar färdsättet på mest ekonomiska sätt och i proportion till vad som är rimligt 
för de aktiva. Om den aktive väljer något annat färdsätt, skall denne själv stå för 

merkostnaden 

 

Vid JSM utgår en subvention för boendekostnad med 300 kr/natt för tävlande och 200 kr/natt 
för en medföljande/tävlande.  
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Vid resor till JSM, ersätts hyrbil och faktiska bränslekostnader i första hand, men 
reseersättning motsvarande 18,50 kr/mil kan betalas ut i undantagsfall. Detta gäller för 

tävlande och en medföljande/tävlande. Samåkning ska ske.  

 

Den aktive samt ledare svarar själv för inköp av mat, såvida inte boendet är förlagt till hotell 
där adekvata måltider ingår i ovanstående pris på den boendekostnad som subventioneras. 

Den aktive samt ledare betalar all förtäring under resorna till och från tävlingar. 

Kläder  

Juniorer kan köpa subventionerad mössa, tränings- och tävlingskläder av klubben. 

Samtliga marknads- och reklamrättigheter på officiella tävlings- och träningskläder ägs 
exklusivt av Täfteå IK Skidor. 

 

Juniorer erhåller ny väst, modell beslutad av styrelsen, med aktuella sponsorer om dessa har 

ändrats från föregående säsong. 

 

När den aktive representerar klubben vid gemensamma aktiviteter, träning, tävling, 

prisutdelningar, uppvaktningar och övriga arrangemang ska den aktive alltid bära klubbens 
kläder (tränings-, tävlings- eller ev. representationskläder, beroende på tillfälle.)  

 

Den aktive skall alltid tävla i av klubben godkänd tävlingsdräkt inkl. överdragskläder, väst och 

aktuell mössa. Tävlingsdräkten skall vara försedd med av klubben godkänd reglementsenlig 
reklam. Den aktive svarar för att angiven reklam finns på angiven plats. Eventuella privata 

sponsorer hänvisas till platser på kläder i samråd med Sponsorgrupp. 

Föreningsarbete 

Den aktive skall arbeta på klubbens bilbingo från och med det år man fyller 12 år. 

 

Det aktive skall även delta i andra aktiviteter som denne blir kallad till. 

 

Den aktives föräldrar uppmanas arbeta och hjälpa till vid föreningens större arrangemang som 

man blir kallade till, såsom Laxspelen och Umeå Trail. Detsamma gäller för arrangemang 

arrangerade av Umeå Skidallians. Vid försäljning förväntas alla ta sitt ansvar och engagerar sig 
i försäljningen. 

 

 

Riktlinjer för seniorer 

Grundförutsättning för Täfteå IK:s seniorer är att om senioren kommer från klubbens egna led 

gäller samma villkor likadan som för juniorerna. Senior kan tas emot utifrån efter beslut i 

skidsektionens styrelse. 
 

Den aktive skall betala medlemsavgift till Täfteå IK. Utan medlemskap och minst förenklad 
FIS-kod har aktiv INTE rätt att delta i tävlingar sanktionerade av SSF och FIS. 
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Träningsverksamhet 
Klubben subventionerar Vinterläger (nov-dec). Den aktive betalar all förtäring under resorna 
till och från läger. Sommar/höst läger: Klubben subventionerar max 1000 kr för totalt ett läger 

per säsong och aktiv (totalt 1000kr). Den aktive anmäler och betalar lägret själv. Betald avgift 
redovisas på separat blankett. Täfteå IK betalar ersättning för åkort till åkare som betalar 

avgift på konstsnö och rullskidbana.  

Tävlingar 
Klubben betalar anmälningsavgiften till vanliga längdskidtävlingar, DM, SM, Seniorcup, för alla 

klubbens kontrakterade seniorer, dock inte för motionslopp. Den aktive svarar själv för sina 
anmälningar till tävlingar via IdrottOnline. Vid uteblivet deltagande i tävling och utan att 

avanmälan skett, blir åkaren återbetalningsskyldig avanmälningsavgiften. 
 

Uteblir man från tävling och anmälningstiden utgått, bör man meddela någon som är på 
tävlingen att man ej kommer, så att nummerlappen kan återlämnas och namnet blir struket ur 

startlistor. 
 

Efteranmälan till tävling sköts av den aktive själv och denne står själv för den överskjutande 

delen av anmälningsavgiften. 
 

Det är den aktives skyldighet, att se till inte vara anmäld till flera tävlingar samtidigt, § 107.2 i 
SSF:s tävlingsregler. Om så är fallet, skall den aktive betala båda anmälningsavgifterna. Den 

ekonomiska regleringen av ev. kostnader sker löpande. 

Resor/Boende/Förtäring 
Vid Seniorcuper utgår en subvention för boendekostnad med 300 kr/natt för tävlande och 200 

kr för en medföljande ledare/cup 
 

Vid resor till seniorcup, ersätts hyrbil och faktiska bränslekostnader i första hand, men 
reseersättning motsvarande 18,50 kr/mil kan betalas ut i undantagsfall. Detta gäller för för 

tävlande och medföljande ledare/cup. Samåkning ska ske. 
 

Vid SM utgår en subvention för boendekostnad med 300 kr/natt för tävlande. 

 
Vid resor till SM, ersätts hyrbil och faktiska bränslekostnader i första hand, men reseersättning 

motsvarande 18,50 kr/mil kan betalas ut i undantagsfall. Samåkning ska ske. Den aktive samt 
ledare svarar själv för inköp av mat, såvida inte boendet är förlagt till hotell där adekvata 

måltider ingår i ovanstående pris på den boendekostnad som subventioneras. Den aktive samt 
ledare betalar all förtäring under resorna till och från tävlingar. 

Kläder 
Seniorer kan köpa subventionerad mössa, tränings- och tävlingskläder av klubben. 
Samtliga marknads- och reklamrättigheter på officiella tävlings- och träningskläder ägs 

exklusivt av Täfteå IK Skidor. 
 

När den aktive representerar klubben vid gemensamma aktiviteter, träning, tävling, 
prisutdelningar, uppvaktningar och övriga arrangemang ska den aktive alltid bära klubbens 

kläder (tränings-, tävlings- eller ev. representationskläder, beroende på tillfälle.) Seniorer 
erhåller ny väst, modell beslutad av styrelsen, med aktuella sponsorer om dessa har ändrats 

från föregående säsong. 
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Vid tveksamheter skall samråd ske mellan den aktive, klubbens ordförande eller ansvarig 

ledare. 
 

Den aktive skall alltid tävla i av klubben godkänd tävlingsdräkt inkl. överdragskläder, väst och 
aktuell mössa. Tävlingsdräkten skall vara försedd med av klubben godkänd reglementsenlig 

reklam. Den aktive svarar för att angiven reklam finns på angiven plats. Eventuella privata 

sponsorer hänvisas till platser på kläder i samråd med Sponsorgrupp. 
 

Föreningsarbete 
 
Den aktive skall arbeta på klubbens bilbingo från och med det år man fyller 12 år. 
Det aktive skall även delta i andra aktiviteter som denne blir kallad till. 

 
Det aktive uppmanas arbeta och hjälpa till vid föreningens större arrangemang som man blir 

kallade till, såsom Laxspelen och Umeå Trail.  

Riktlinjer för motionärer 
Motionär skall betala aktuell medlemsavgift till Täfteå IK. Eventuell FIS-kod bekostas av 

åkaren. 

Resor 
Reseersättning utgår inte vid tävlingar. 

Föreningsarbete 
Den aktive bör arbeta med tilldelade arbeten, samt vid klubbens egna arrangemang. 
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Täfteå IK Skidors organisation av vallning vid USM, 
JSM och junior-cup 

Om föräldern inte känner att de kan/vill valla kan överenskommelse med annan vallare göras. 
Åkaren betalar vallaren 400kr/ dag för vallor och arbete (HF glider + toppning, exkl pulver). 

Önskas pulver betalar åkaren 200kr för detta till vallaren (totalt 600kr för HF glider+ pulver). 
Innebär vallning HF glider + pulver + ytterligare toppning (kloss/fluid) innebär det totalt 

800kr/dag. 

Policy Sponsring  

Allmänt  

Sponsorverksamheten samordnas av den särskilda sponsorgruppen som består av (minst) tre 
genom styrelsen utsedda representanter. (Se vår hemsida för kontaktuppgifter). 

Sponsorgruppen skall vara den primära kontaktytan för befintliga och potentiella sponsorer 
och samarbetspartners, för att därigenom säkerställa ett professionellt, marknadsmässigt och 

långsiktigt agerande från föreningens sida. Sponsorsamarbeten bör alltid samordnas med 
hänsyn till Täfteå IK Skidors egna tävlingar och arrangemang. 

Personlig sponsring 
 
De aktiva får inte ingå personliga sponsoravtal före junioråldern, alltså säsongen när de fyller 

17 år. Ett sådant avtal skall alltid, och utan undantag, föregås av samråd med skidsektionens 
sponsorgrupp. Undantaget är materialsponsring, typ skidkontrakt och liknande. Aktiva har 

genom ett eventuellt personligt sponsoravtal ej rätt att förhandla om åtaganden som på något 

sätt inbegriper föreningen och/eller skidsektionen, dess menighet, verksamhet eller ekonomi. 
Aktiva har ej heller befogenhet att upplåta rätten till Täfteå IK Skidors varumärke och 

rennomé till tredjepart. Sponsorgruppen har ansvar för att tillse att inga personliga 
sponsoravtal strider mot redan ingångna avtal med skidsektionens övriga sponsorer, eller i 

konflikt med föreningens och/eller skidsektionens långsiktiga kommersiella intressen. Varje 
sponsoravtal skall prövas individuellt och utgångspunkten är alltid att 30 % av de avtalade 

medlen skall tillfalla föreningen. Sponsorgruppen avgör var den personliga sponsorns loggotyp 

får placeras. 

Policy Trafiksäkerhet 

Det åligger samtliga medlemmar och aktiva att arbeta för ett säkert, miljövänligt och 

kostnadseffektivt resande, i enlighet med Riksidrottsförbundets rekommendationer, samt regering 

och riksdags Nollvision. Föreningen ser idrott och säker trafik som en självklar del av sitt sociala 
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ansvar, med fokus på barn och föräldrars trygghet samt idrottens trovärdighet i stort. Det innebär att 

alla transporter kopplade till vår idrottsverksamhet undantagslöst ska ske med erfarna förare och 

trafiksäkra transportmedel, samt att total trafiknykterhet alltid skall råda. 

Grundkrav 

 Förare av personbilar skall ha haft körkort i minst tre år vid resor med passagerare 

som inte är nära släkt med föraren.  

 Förare av minibuss skall ha haft körkort i minst fem år med passagerare som inte är 
nära släkt med föraren.  

 Fordonet skall vara godkänt av Svensk Bilprovning samt ha godkända däck. 
 Föraren skall se till att alla passagerare använder säkerhetsbälte.  

 Förare av fordon skall följa de hastighetsbestämmelser som gäller samt anpassa 
hastigheten efter väglaget.  

 Gällande trafikregler skall efterlevas.  

 Passagerarna skall vara lugna i fordonet vid transport. Stressa inte föraren!  

 Planera för raster och förarbyten vid längre resor. 


