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Detta regelverk skall beskriva Jönköpings kanotklubbs regler för egenavgifter vid 
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Regelverk 
Egenavgifter 

Inledning 

JKK vision är att vi skall ha en aktiv tränings av och tävlingsverksamhet med aktiva på lokal plan 

samt internationellt. 

Vi skall så långt våran ekonomi tillåter försöka att hålla nere kostnaderna för våra aktiva samt att 

försöka genomföra fler läger i egen regi för att öka klubbkänslan. 

För att få ta del av dessa bidrag skall träna eller tävla aktiv för klubben och följa de krav som 

tränarna sätter upp för varje tävlingsår. 

 

Kostnader 
 

Nationella tävlingar 
En dagars tävling som tex DM   200 kr (tävlingsavgift samt resa) 

Två dagarstävling med en övernattning   600 kr (tävlingsavgift, resa, logi frukost samt lunch) 

Två dagarstävling med två övernattningar  600 kr  (tävlingsavgift, resa, logi frukost samt lunch) 

SM      2000 kr (tävlingsavgift, resa, logi frukost samt lunch) 

 

Läger anordnade av JKK 
Läger som anordnas av andra klubbar kan kanot sektionen eller styrelsen ta beslut om att de skall 

hanteras som ett eget läger som tex Lidköpings lägret vid 1 maj 

Endagarsläger i Jönköping   kostnadsfritt 

Läger mer än en dag    50% av egenavgiften 

 

Övriga läger som ej anordnas av JKK 
Den aktive tar kontakt med sin ledare som tar det med kanotsektionen eller styrelsen eller den 

aktive kan ta det direkt med kanotsektionen eller styrelsen innan anmälan för att kontrollera om JKK 

kan hjälpa till med del av kostnaden. 

Har inte kontakt tagit innan läger så står JKK ej för avgiften eller del av avgiften 
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Landslagsuppdrag 
Läger    50 % av egenavgiften  

Tävling     50 % av egenavgiften 

JKK står ej för landslagskläder utan det betalas av den aktive 

 

Ersättningsnivå 
 

Klubben bidrar med ersättning upp till 10 000 kr/aktiv och år, om behov finns för ytterligare 

ersättning tas beslut av kanotsektionen om det ligger inom budget om utökad budget krävs tar 

styrelsen beslut om utökning. 

 

Den aktive skall alltid kontakta sin tränare innan bokning sker av läger eller tävling så att 

kanotsektionen eller styrelsen kan ta beslut om ersättningsnivå och informera den aktive. 

 

Ledarutbildningar 
Ledarutbildningar betalas av JKK men skall tas upp i styrelsen för beslut 

 

Jönköping 2018-12-12 

 

 


