
  
 
 
 
 

Friidrottssektionen Regler för ersättning av resekostnader 

 
1.  
VIS ersätter friidrottares och tränares (ej föräldrars) kostnader då friidrottare representerar VIS i 
tävlingar och läger enligt punkterna 2 och 3. Kostnader ersätts inte om ersättning fås från annat håll 
(t.ex. förbund eller tävlingsarrangörer).  
 

a. Kilometerersättning betalas endast om alla idrottare och tränare samåker till samma tävling eller 
läger (om chauffören är t.ex. förälder eller bilens ägare, hör er för i förväg om möjligheten att få 
ersättning). De typer av tävlingar och läger som berörs av reseersättningar preciseras i punkterna 
2 och 3. 

b. Idrottaren / tränaren gör själv anmälan till samtliga tävlingar (utom stafetter) och läger senast 
dagen före sista anmälningsdagen. Föreningen följer med anmälningsläget, och ser till att 
anmälningsavgiften för FM, DM och SFIM blir betald av föreningen. Såvida arrangör av FM, SFIM, 
DM eller annan relevant tävling (se punkt 2) kräver betalning via nät-bank genast vid anmälnings-
tillfället, betalas avgiften i första hand av idrottaren/tränaren, som sedan ansöker om ersättning 
av föreningen.  

c. Frågor besvaras av tom.gullberg@abo.fi eller kenneth.norrgard@vamk.fi. Försenad anmälning 
betalas i sin helhet av idrottaren. 

 
2.  
Mästerskap och övriga nationella eller internationella tävlingar 
 
2.1 Finska mästerskap 
Anmälningsavgift, rese- och logikostnader samt dagtraktamente om tävlingen är utanför det egna 
distriktet. I regel görs logibokningar i förväg av föreningen – planera deltagandet i god tid och hör er för 
med tom.gullberg@abo.fi om bokningar. Såvida föreningen arrangerar gemensam transport och 
gemensamt boende betraktas det som enda möjliga alternativ, egen transport och eget boende ersätts 
då inte av föreningen. Om mat ingår i föreningens arrangemang, betalas inga dagtraktamenten.  

 
2.2 Distriktsmästerskap 
Anmälningsavgift och resekostnader för egna distriktsmästerskap från H/D 14 uppåt. Såvida föreningen 
ordnar gemensam transport betraktas det som enda möjliga alternativ, egna privata resor ersätts i så 
fall inte.  

 
2.3 SFI-mästerskap 
Anmälningsavgift, rese- och logikostnader samt dagtraktamente, såvida mat ej ingår föreningens 
arrangemang och tävlingen är utanför det egna distriktet. Såvida 
föreningen arrangerar gemensam transport och gemensamt boende betraktas det som enda möjliga 
alternativ, egen transport och eget boende ersätts då inte av föreningen. 

 
2.4 Motonet GP och Stjärntävlingar (Tähtikisat), övriga internationella tävlingar i Finland (t.ex. Paavo 
Nurmi Games, Kuortane Games)  

i. Anmälningsavgift ersätts. Reseersättning kan komma ifråga om tränare och idrottare 
ii. samåker i fylld bil. För att komma i åtnjutande av reseersättning till dylika tävlingar, bör man i 

förväg vara i kontakt med tom.gullberg@abo.fi. Såvida arrangören värvat 
iii. idrottaren till tävlingen, förutsätts arrangören stå för idrottarens kostnader. 
iv. Angående övriga nationella tävlingar, eller internationella tävlingar utomlands: Hör er för om 

ersättning i förväg till tom.gullberg@abo.fi. Observera att föreningen inte ersätter 
anmälningsavgifter eller resor till regiontävlingar/distriktstävlingar.  
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Friidrottssektionen Regler för ersättning av resekostnader 

 
3.  
Läger: SFI:s, SUL:s (ANMJ, landslagsläger), läger vid karnevaler samt ÖID:s framtidsläger 

i. Primärt ersätts läger-kostnaderna av förbunden (SFI, SUL) eller distriktet (ÖID) enligt de principer 
som respektive organisation informerar om. Föreningen står i övrigt för läger-avgiften samt för 
resekostnaderna enligt de principer som fastslagits ovan. Organiserad samåkning till alla läger 
eftersträvas, men om en enda VIS-are och tränare deltar t.ex. i ett landslagsläger, ersätts även 
den resan. Karnevallägren ersätts endast om idrottaren och tränaren meddelat om lägret i 
förväg. Observera att ersättningen gäller lägret och inte resa och anmälning till 
karnevaltävlingarna.  
 

ii. Extra läger-kostnader, t.ex. förbundens utbildningskostnader (SFI 30 €, SUL 80 €), betalas av 
idrottaren. Extra lägerdygn för idrottare som ingår i SFI:s elitgrupp ersätts av föreningen. Alla 
dessa utgifter kan idrottaren få ersatta via det egna träningsbidraget. 
 

iii. För såväl idrottare som tränare ersätts läger-kostnader för logi i dubbel- eller flerpersoners rum. 
Överstigande kostnad för bokning av singelrum svarar idrottaren och tränaren för själv.  
 

iv. För ÖID:s framtidsläger gäller följande: för den yngre kategorin (12-13-åringar) ingår en egen 
andel på 35 €/person/läger, och för 14-åringar och äldre ersätts hela lägret för idrottare med 
avtal. Äldre idrottare utan avtal betalar däremot hela lägret själv.  

 
4.  
Resekostnader ersätts för buss, tåg (2:a klass) och personbil.  

i. För personbil ersätts föraren 12 cent/km, såvida villkoren för ersättning uppfylls.  
ii. Notera ovan att beträffande ersättning av resekostnader bör det i regel finnas en 

överenskommelse med föreningen på förhand. 
 

5.  
Dagtraktamentet (för tävlingar enligt punkt 2) är 10 euro/resedygn och betalas för resor som räcker 
mer än 10 h. Resedygnet börjar då man startar hemifrån. Dagtraktamenten kan utbetalas endast i 
samband med mästerskapstävlingar (FM, SFIM, DM). Ersättning kan betalas till en personlig tränare 
eller medföljande person, och arrangemanget bör godkännas av föreningen i förväg.  

 
6.  
För de VIS-idrottare som bedriver universitets- och högskolestudier i Vasa, och som antagits till 
Vasaregionens Idrottsakademi (VRIA), ersätter föreningen årsavgiften till VRIA. Detta motiveras med att 
VRIA-avgiften täcker mycket av den service som föreningen annars borde ersätta för idrottarna.        

 
7.  
Ersättning betalas mot en skriftlig ansökan på gällande version av VIS egna ersättningsblankett till 
vilken originalkvitton bifogas. 

 
8.  
Ansökan skickas till Vasa idrottssällskap, Storalånggatan 73, 65100 Vasa.  Ansökan godkänns av 
friidrottssektionens ordförande eller av styrelseordförande och betalas därefter ut till angivet 
bankkonto.  

 


