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Klubben strävar generellt efter en hög grad av miljömedvetenhet och rimliga kostnadsnivåer avseende
resor. Samåkning ska ske i största möjliga mån. Vid körning med egen bil utgår enligt det skattefria
schablonbeloppet för milersättningen. Reseräkningsblankett och eventuella kvitton ska lämnas in.
Den aktive/ledare kan välja att använda ett dyrare färdsätt och betalar då själv mellanskillnaden.
Ersättning för kostnader avseende resor för den aktive utgår enligt nedan.

Ersättning SM
Ersättning utgår om deltagande sker i mer än en dag eller om tidsschemat medför att det blir orimliga
restider. Kostnaden ska i största möjliga mån försöka hållas nere, exempelvis i form av flerbäddsrum
etc. Ersättning gäller för övernattning på det boendealternativ som rekommenderas av arrangören
alternativt annat boende vid fullbokat hotell. Bokning ska, om det är möjligt, ske genom Sponsorhuset
eller genom andra former av rabatter och erbjudanden. Övriga utlägg står deltagaren själv för.

Träningsläger
Vid träningsläger arrangerat av klubben eller annan aktör ska en budget upprättas i samband med
planeringen. Vid träningsläger i klubbens regi i Sverige står HIS för 2/3 av det totala beloppet för
lägerkostnaden. Den aktive betalar 1/3 av kostnaden. Läger utomlands står den aktive själv för.
Klubben står för tränares del.

Utvecklingsläger
Vid utvecklingsläger där uttagning och inbjudan har gjorts av Svenska Friidrottsförbundet (Sv FiF) står
klubben för resekostnad till och från aktuell ort samt SV FiFs lägerkostnader. Övriga kostnader står
deltagaren själv för.

Kurser och utbildningar
Resekostnader och deltagaravgifter för kurser, konferenser och utbildningar som ledare genomgår
och som syftar till att utveckla klubben i enlighet med dess syfte och målsättning ersätts.

Veteraner (35+)
Klubben står för anmälningsavgiften för Svenska Mästerskapen, Veterancupen, Skånska Mästerskap
(f.d.DM) och arenatävlingar. Tävlingsdräkt, som erhålles var 4:e år, skall bäras. I lopp som inte är
sanktionerade av Svenska Friidrottsförbundet är det inte tillåtet att bära HIS:s tävlingsdräkt.

SM – tävlingar och andra mästerskap för ungdomar och seniorer (15-34 år)
Vid tävling längre än 15 mil från Höör ska den aktive vara på 15-bästa listan i Sverige i sin åldersklass
för att få ersättning. Vid tävling inom 15 mil är det bland de 25 bästa. Det är alltid ledare/klubben som
bestämmer vilka som åker. Vid dessa resor står klubben för resa,  logi och middag alla dagar för aktiv
och ledare.



Stipendier
Till de som placerat sig i Sverigestatistiken kommer föreningen utdela stipendium enligt nedan.
Förutsättningarna för att få stipendium är placering bland de 25 bästa seniorer i Sverigestatistiken
utomhus/inomhus. För ungdomar (15–22 år) gäller de 20 bästa. Aktiv kan endast få ett stipendium
oavsett antalet placeringar (SM undantaget). Stipendium för SM-placering enligt nedanstående. Inom
parentes gäller för inomhus och terräng-SM.  I Stafett-SM delas summan mellan deltagarna.

Sverigebästa för seniorer:

5 000 kr (placering 1–10), 3 000 kr (placering 11–25)

För ungdom:

2 000 kr (placering 1–10), 750 kr (placering 11–20)

SM placering:

Plac         SM                 JSM            USM (16-17)      USM (15)

1 5000 (2500) 3000 (1700) 1500 (1000) 750 (600)

2 3500 (1750) 2300 (1300) 900  (700) 500 (400)

3 2750 (1300) 1800 (900) 700 (500) 400 (350)

4 1500 (1000) 1000 (600) 400 (300) 300 (250)

5-6 1000 (700) 700 (400) 300 (200) 200 (200)

För att få ersättning krävs det att man bidra med hjälp på föreningsarrangemang någon gång under
ett tävlingsår.


