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Avgifter och subventioner  2018 
 

1. Tävlingar och läger  
 Kategori - krav 

 

Tävlingar Läger       
Simmarna betalar           NKK subvent. 

1 Internationellt:    Deltagande på OS, VM, EM 

                            NCAA´s finaltävlingar (individuellt) 

SM:                     Medalj individuellt 

GRATIS        

       35%                                 65% 

   Internationellt:    Deltagande på EJM  

SM:                     Final ind. (8 bästa). Medalj i lagkapp       

JSM:                    Medalj individuellt.    

GRATIS         

       50%                                50%    

 

3 SM:                     Kval individuellt. Final i lagkapp 

JSM:                   Medalj i lagkapp. Final individuellt 

SUM-SIM           Medalj individuellt 

Östergötland 

gratis 

        

       60%                                40%   

        

4 SM:                     Kval i lagkapp. 

JSM:                   Kval individuellt. Final i lagkapp.              

SUM-SIM:         Medalj i lagkapp. Final ind. (8 bästa) 

Enligt  

nedanstående 

betalplan 

        

       70%                               30%     

        

5 

 

JSM:                   Kval i lagkapp 

SUM-SIM:         Kval individuellt. Final lag (8 bästa) 

Övrigt:                Övriga simmare i Elitgruppen                                         

Enligt  

nedanstående 

betalplan 

         

        75%                             25%               

6 Övrigt:                Övriga tävlingssimmare. Enligt 

nedanstående 

betalplan 

        

        80%                            20%  

     

 

 
Betalplan tävlingar (gäller där inget annat nämns) 
     
1 pass utan lunch       150 kr    
2 pass med lunch                             300 kr  
Övernattning hotell                                       300 kr 
Vandrarhem                                      200 kr   
Övernattning skolsal                         100 kr      
 
Tävlingar med fast avgift a 500 kr 
SM, JSM, SUM-SIM Riks 
 
Tävlingar och läger utomlands  
Särskilt beslut inför varje tävling/läger 
 
Landslagsuppdrag 
Ev. kostnad för simmarna betalas av NKK. 
 
Giltighetstid kategori   
Man är kvar i sin kategori till nästa motsvarande mästerskap (ex. Sum-Sim ute till Sum-Sim 
ute).   
Om satsningen ej anses vara seriös så kommer kategoritillhörighet att omprövas. 
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Avgifter 
 Alla avgifter faktureras från kansliet och skall om inget annat meddelas betalas senast 

torsdagen innan aktiviteten äger rum. Eventuella betalningar via simmarkonton sker 
per automatik, om det finns pengar på kontot. Om kostnaderna inte är betald i tid 
skickas påminnelsefaktura och då till kommer en administrationskostnad på 50 kr. 

 När anmälan har skett skall avgifterna för deltagandet betalas av den aktive, oavsett 
om den aktive deltar eller ej och oavsett orsak till frånvaron. Vid sjukdomsorsak 
betalar man den kostnad som står på PM vid annan orsak får man betala den faktiska 
kostnaden. 

 Om den aktive anmäler särskilda omständigheter skall detta tas upp i styrelsen för 
avgörande. 

 Strykning av enskilda lopp vid tävlingar, får endast ske vid sjukdom eller skada, vill 
simmaren stryka sig i alla fall får man stå för startavgiften samt eventuell 
strykningsavgift. 

 Deltagare i lägerverksamhet eller tävling utomlands förutsätts delta i NKK´s 
tävlingsverksamhet minst t.o.m kommande mästerskap. I de fall den aktive slutar 
innan det kommer denne att krävas på hela NKK-kostnaden för aktiviteten. 
 

 
Utrustning  
Tävlingssimmare ska så långt det är möjligt bära enhetlig NKK-utrustning vid all 
representation för NKK, speciellt viktigt när man deltar på prisceremonier. Simmare som 
erhåller gratis utrustning skall alltid bära densamma. 
För övriga simmare rekommenderas att man bär NKK utrustning. 

 

2. Licens- och träningsavgift   
 
E-grupp                                                     1 800 kr/termin  
C+D grupp                                                1 900 kr/termin   
A+B grupp                                                2 000 kr/termin    
Elit grupp                                                  2 100 kr/termin   
Master/Triatleter                                     1 600 kr/termin  
Master/Triatleter 65+                             1 000  kr/termin  
 
Syskonrabatt: För syskon i tävlingsgrupperna  - 400 kr/år, ingen övrig rabatt för syskon i 
kursverksamhet. 
Terminsavgifterna betalas i januari och augusti och faktureras från kansliet. 
 

3. Medlemsavgift 
 
Junior (tom. det år man fyller 20)  250 kr 
Senior                                                   350 kr 
Ständig medlem                                        1 500 kr  
Stödjande medlem    150 kr 
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4. Föräldraengagemang (se dokument ”Föräldraengagemang”)  
Kontentan av dokumentet ”Föräldraengagemang” innebär att föräldrar skall bidra med 
minimum 20 arbetstimmar/år, för syskon tillkommer 10 tim/år. Simmare som fyllt 20 år 
och ej bor hemma skall svara för 10 tim/år. För masterssimmare gäller 10 tim/år. Timmar 
kan även göras av simmare äldre än 15 år. Vi passande arbetsuppgifter kan även yngre 
simmare komma i fråga. Vid ett engagemang på ytterligare tid finns en stege med 
följande återbäring på träningsavgifterna. Totalt 40 timmar ger 600 kr till simmarkontot, 
totalt 60 timmar ger 800 kr samt totalt 80 timmar ger 1 000 kr. 
 

Vi hoppas att avsnittet om föräldraengagemang i detta dokument tydligt påvisar att din 

hjälp krävs för att NKK ska kunna fortsätta driva den fina verksamhet vi har idag. 

 

För de som inte är beredda att bidra med klubbinsatser enligt NKK:s policy blir 

konsekvensen att man inte erhåller någon subvention vid tävlingar/läger eller andra 

arrangemang som NKK subventionerar. 

Undantag för detta fattas av NKK-styrelse efter samtal med förälder eller simmare över 

20 år.  
 
Reglering av återbäring för extra engagemang sker i december. För att få del av 
återbäringsmedel måste man ha betalat hel årsavgift (dvs bägge terminernas avgifter). 
Halv årsavgift berättigar inte till återbäring.  
Avstämning av arbetstimmar sker två gånger per år, i augusti samt december.  
OBS: Tidsrapportering skall ske senast 2 veckor efter genomfört arbete. 
Utnyttjande av simmarkontot se punkt 6 nedan. 
 
 
Exempel på ideellt arbete är: 
 

- FF-kiosk 
- Styrelseuppdrag i NKK eller FF 
- Funktionär/Ledare vid tävling/utbildning till funktionär 
- Funktionär/medhjälpare vid NKK arrangemang 
- Sponsorhjälp 1000 kr till NKK lika med 4 timmar 
- Fadderverksamhet, Friendsarbete, hoppa in som tränare(ej betald) 

 
Funktionär vid tävling räknas endast NKK tävlingar samt följande tävlingar. 
 

SM/JSM 
- DM/JDM (när det går i Östergötland) 
- Arena Knatte Cup (tidigare ÖKM) 
- Länstrofé-kvalet (när NKK arrangerar) 
- Simiaden (när NKK arrangerar) 

 
Tidsberäkning: 
När man jobbar som funktionär, räknar man 4 timmar för ett pass, 2 pass 8 timmar. Ledare 
samma sak, eventuell övernattning, då räknar man ytterligare 8 timmar. Tid i kiosk eller 
styrelseuppdrag, då skriver man verklig tidsåtgång. Skjutsar till Skärblacka är det samma 
som 2 timmar. Till övriga tävlingar utanför 13 mila gränsen, gäller 4 timmar. Man räknar 
timmar eller tar ut reseersättning. 
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Funktionär och ledaruppdrag: 
När man har uppdrag som ledare eller är funktionär erhålls lunch om man arbetar både för- 
och eftermiddag (förutsatt att lunchmöjlighet finns). När man har ett ledar-/funktionärs 
uppdrag och gjort sina stipulerade timmar, så slipper man betala simmaravgiften vid 
tävlingen. (Jobbar man ett pass så är det avgiften för det passet man slipper, jobbar man 2 
pass slipper man avgiften för en dag). Har man inte fullgjort sina timmar så är det enbart 
rapport av arbetstimmar som gäller. 
 
Arbetet rapporteras via mail till NKK på kansli@nkk.se . Tid skall rapporteras senast 2 

veckor efter utfört arbete.  Av statistiskt värde är det viktigt att man fortsätter redovisa 
arbetet även efter man uppfyllt kvoten timmar. 
 

5. Bingolotto/Föreningstriss/Sverigelott 

Regelbunden försäljning av lotter sker helt och hållet på frivillig basis. Man kan välja att 
teckna ett abonnemang och får då lotterna hemskickade varje månad. Bingolott = 5 kr per 
såld lott in på simmarkontot. 
Skulle man t ex välja att teckna ett abonnemang för 3 lotter per vecka kan man på detta sätt 
sänka sina kostnader med c:a 700 kr per år. Försäljning av lotter kan åläggas simmaren vid 
enstaka tillfällen. 

 

6. Simmarkonto 

Pengarna på simmarkontot kan användas till betalning vid läger, tävling eller inköp i FF-
kiosken. Pengarna kan även användas att betala tränings- och medlemsavgifter. Medel som 
finns på kontot kan inte tas ut i kontanter. Simmarens konto är disponibelt för simmaren 
upp till 2 år efter avslutad simkarriär (kan endast överföras till syskon). Därefter tillfaller ej 
utnyttjade medel NKK:s ungdomskommitté.  Ungdomskommitténs medel används till extra 
ordinära aktiviteter av social karaktär. 

 

7. Anmälan samt transporter till tävlingar och läger 
 
Anmälningar till tävlingar får endast ske via NKK kansli. Anmälningar görs enligt 
framtagen tävlingsplanering som redovisas i början av varje kalenderår. 
 
Vid behov kommer stor buss att användas. Alla som skall med på tävlingen/lägret erbjuds 
att åka med i bussen. Önskar man av olika anledningar åka i egen transport går det bra, men 
detta sker då på egen bekostnad. Föräldrar erbjuds plats i bussen när utrymme finns.   
Tävlingar inom närområde, c:a 13 mil (Örebro, Eskilstuna) innebär egen transport. 
 
När NKK behöver hjälp med transport utgår milersättning med 18:50 kr/mil. 
Blankett för reseräkning (erhålls vid avresa av ledare alt. hämtas på kansliet/på hemsidan) 
skall lämnas till kansliet senast 2 veckor efter aktuell resa. För att resan skall ersättas skall 
den vara föranmäld och stå på PM samt att transporten innehåller minst 3 st simmare.  

mailto:kansli@nkk.se

