
STIPENDIEBREV

Allmänt

Idrottare omfattas av det allmänna stipendiesystemet från och med det år han eller hon fyller 16
år. För 14-15 åringar finns ett reducerat system.

Stipendiebeloppets storlek baseras på idrottarens prestationer under ”intjäningsåret” och kan
lyftas under därpå följande år. Intjäningsåret är samma som ett kalenderår. Från stipendie-
medlen avdras först det kommande årets säsongsavgift. Resterande del kan lyftas mot
uppvisande av kvitton för till exempel tränings- eller tävlingsrelaterade kostnader eller för
inköp av idrottsutrustning eller idrottskläder/skor. Stipendiet skall i sin helhet lyftas under året
efter intjäningsåret. Av stipendiet kan maximalt 70 procent lyftas under träningssäsong, medan
resten kan lyftas under tävlingssäsongen.

För att omfattas av stipendiesystemet förväntas att idrottaren

- har betalt säsongsavgiften (inbetalt eller avräknat från stipendiet).

- deltar i tävlingar där föreningen erhåller klassificeringspoäng.

- deltar i för föreningen viktiga värdetävlingar.

- deltar i ärevarvet.

- fyller i och lämnar in tävlingsredovisningen när säsongen är slut.

För att kunna utnyttja stipendiet ska idrottaren representera föreningen det år stipendiemedlen
står att lyfta. Idrottaren ska även representera föreningen genom att i mån av möjlighet bära
föreningskläder både under träning och tävling.

Ifall idrottaren på grund av skador eller andra omständigheter gör prestationer som berättigar
till ett klart lägre stipendiebelopp än året innan, kan idrottaren erhålla det högre beloppet ifall
idrottaren fortsättningsvis satsar på sitt idrottande.

Kriterier vid fastställandet av stipendiebeloppet

Grunden för stipendiesystemet är den individuella idrottarens klassificering, representation,
FM-medaljer och statistikplaceringar. Hur mycket som fördelas (totalt och via de olika
delkomponenterna) kan justeras årligen av friidrottssektionen i samråd med ekonomiutskottet
i samband med budgeten för kommande verksamhetsår.



Representation
för idrottare i klasserna P/F 15 och uppåt

- deltagande i SUL:s värdetävlingar (lista finns på www.sul.fi) 10 €/dag
- deltagande i förbundsmästerskap, SFIM och Vattenfallcupen 10 €/dag
- deltagande i distriktsmästerskap, DM 10 €/dag

FM-placering/statistikplacering

Ifall idrottaren har flera FM- eller statistikplaceringar bland de åtta bästa:
- 2:a bästa resultatet 50 procent av tabellsumman
- 3:e bästa resultatet 25 procent av tabellsumman

Ersättning för landslagsuppdrag

För deltagande i EM, VM, OS, fattas skilt beslut om understöd.

Idrottarens personliga klassificering (resultatbaserad bonus för egen åldersklass)

I lagtävlingar och stafetter delas beloppet med antalet lagmedlemmar. Underåriga i stafettlag
får ersättning/bonus enligt sin egen åldersklass.

15 17 19 22 H/D

1 200  € 300  € 400  € 500  € 600  €

2 150  € 225  € 300  € 375  € 450  €

3 100  € 150  € 200  € 250  € 300  €

4 80  € 120  € 160  € 200  € 240  €

5 60  € 90  € 120  € 150  € 180  €

6 50  € 75  € 100  € 125  € 150  €

7 40  € 60  € 80  € 100  € 120  €

8 30  € 45  € 60  € 75  € 90  €

17 19 22 H/D

100  € 300  € 300  € 300  €

15 17 19 22 H/D

A-klass 100  € 200  € 300  € 400  € 500  €



TÄVLINGSREDOVISNING

Returneras till din tränare senast den 30 september.

Namn:

Klass:

Säsong:

Placering/
Datum Tävling Ort Gren Resultat €

Totalsumma:


