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Policy för tävlingsdeltagande NPK
Ungdomar och H/D 22

1. Sanktionerade tävlingar
När det nationella tävlingsprogrammet fastställts för kommande år, beslutas vilka
tävlingar som NPK skall sanktionera deltagande i och vilka tävlingar som
medlemmarna är fria att delta i på egen bekostnad.
NPK skall sanktionera SM i racing och maraton, nationella/nordiska
uttagningsgrundande regattor och SUC tävlingar varje år.
En tävling som är sanktionerad av klubben står klubben för kostnader för
anmälningsavgift, ledare, transport, gemensamt boende och lunch på tävlingsplatsen
om sådan tillhandahålls av tävlingsarrangören. Deltagarna betalar en egenavgift som
bestäms för varje tävling.
För deltagande i tävling som inte är sanktionerad betalar klubben endast
anmälningsavgift.
Aktiva står själva för strykningsavgifter.
Lagledaren ansvarar för att deltagarnas egenavgifter och eventuella
strykningsavgifter betalas in på därför avsett konto.

2. Transport till tävlingar
Har fler än tre aktiva anmält intresse för deltagande på tävling skall transport
samordnas på det mest ekonomiska och praktiska sätt då milersättning utgår enligt
skatteverkets normer. Milersättningen beräknas från Göteborg eller från startort om
den är närmare målet.

3. Boende
Vid regattor, SUC och andra tävlingar som inte varar längre än två tävlingsdagar sker
boende i hårdförläggning om sådan erbjuds av tävlingsarrangören. Om arrangören
inte erbjuder boende, eller om tävlingen omfattar mer än två tävlingsdagar ersätts
boende på vandrarhem eller annat kostnadsmässigt likvärdigt alternativ.

4. Deltagande i SM
Deltagande i SM omfattar hela tävlingen. Även om man inte tävlar skall man vara på
tävlingsplatsen för att stötta sina klubbkamrater. Aktiv ska också stå till förfogande för
besättningspaddling enligt överenskommelse med lagledningen.

5. Dresscode
Under tävling, från lagledarmöte till avslutad prisutdelning skall den aktiva bära
klubbdress, tränings eller tävlingskläder anvisade av klubben.

6. Landslagsaktiva
Enligt följande kategorier:
A.

Mästerskapstävling där man är uttagen att representera Sverige

B.
C.
D.
E.

Annan tävling där man är uttagen att representera Sverige
Läger inför mästerskap där man är uttagen att representera Sverige
Annat läger eller sammankomst dit man är kallad av en landslagskapten
Samträning med någon från en annan klubb på egen hand

Bidrag betalas ut procentuellt av kostnaden beroende på vilken kategori det gäller,
dock finns det ett takbelopp för en aktiv under ett år.
Kategori A
Kategori B
Kategori C
Kategori D
Kategori E

Bidrag med 100%
Bidrag med 50%
Bidrag med 75%
Bidrag med 25%
Inget bidrag

Takbelopp för bidrag (per år och aktiv):
Ungdom upp till H/D 16
Junior H/D 18
Senior H/D 22

1500,2000,2500,-

7. Lägeravgift
Enligt följande kategorier:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Kanotläger för alla i avsedd ålder - ordnat av Näsets Paddlarklubb.
Kanotläger för alla i avsedd ålder - ordnat av distriktet t.ex VKF, Paddla i Väst
Kanotläger för alla i avsedd ålder - ordnat av Svenska Kanotförbundet
Kanotläger för alla i avsedd ålder - ordnat av någon annan
Övriga träningsläger för alla i avsedd ålder - ordnat av NPK
Övriga träningsläger för alla i avsedd ålder - ordnat av distriktet
Övriga träningsläger för alla i avsedd ålder - ordnat av Svenska
Kanotförbundet
Övriga träningsläger för alla i avsedd ålder - ordnat av någon annan
Kanotläger/träningsläger - ej för alla

Bidrag betalas ut procentuellt av kostnaden beroende på vilken kategori det gäller,
dock finns det ett takbelopp för en aktiv under ett år.
Kategori A Självkostnadspris/Symbolisk summa/Subventioneras med ledarkostnader
Kategori B Bidrag med 50%
Kategori C Bidrag med 50%
Kategori D Bidrag med 25%
Kategori E Självkostnadspris/Symbolisk summa/Subventioneras med ledarkostnader
Kategori F Bidrag med 25%
Kategori G Bidrag med 25%
Kategori H Inget bidrag
Kategori I Inget bidrag
Takbelopp för bidrag (per år och aktiv):

Ungdom upp till H/D 16
Junior H/D 18
Senior H/D 22

3000,3500,4000,-

8. Ersättning för ledare
För av NPK utsedda ledare utgår samma ersättning som för H/D 22 i exemplen ovan.
Kolla alltid med styrelsen innan tävling/läger hur många ledare som sanktioneras.

9. Intäkter
Ett viktigt bidrag till att hålla nere egenavgifter för tävlingar, ska komma från de aktiva
själva. Genom att arbeta aktivt med sponsorer, klubbarbete och annat möjliga
intäktskällor kommer de aktiva att kunna sänka egenavgifterna med samma summa
som tjänats in.

