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Skidskytteklubbar inom J/H SSF
Aktivitetsbidrag 2018
För en tävlande som startat minst en gång i J/H cup erhåller klubben 500 kr. Med tävlande
menas ungdom eller junior. För tävlande i äldre klasser gäller att man deltagit minst en gång i
en SWE-cup tävling eller tävling av högre rang under säsongen. Tävlande som brutit räknas
som startande medan däremot enbart anmäld men ej startat räknas inte.
Redovisning


Efter avslutad säsong sammanställer J/H SSF antal startande per klubb vid
genomförda J/H Cup.



Efter beslut i styrelsen betalas bidraget ut till det konto som klubben uppgett till
kassören Catharina Karlstrand. ( catharina.karlstrand@bredband.net )

Björn Skogh
Ordförande
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Investeringsstöd från J/H SSF
Sedan en tid har J/H SSF haft möjligheten att lämna ekonomiskt stöd till klubbar efter
ansökan. Mot denna bakgrund gäller nedanstående policy för att erhålla stöd:









skall i första hand gynna ungdomsarbetet
beloppet på stödet till klubb kan inte överstiga 50 % av klubbens verkliga kostnad och
maximalt belopp 20 000 kr / klubb. Kostnaden skall vara för inköp gjorda under
föregående säsong.
stöd från J/H SSF kan fås för investeringar (ej för löpande kostnader exempelvis
ammunition). I ansökan bifogas kopia på kvitton
i fall där ansökan avser inköp av vapen skall det vara främst för ungdomsverksamhet
och vapnet (-en) får inte säljas vidare inom 5 år efter inköp.
ansökan inskickas till adressen nedan. Ansökan skall ha inkommit senast 1.juni.
Styrelsens beslut kan inte överklagas.
ansökan skall omfatta: klubb, adress, e-postadress, kontaktperson och beskrivning av
vad stödet avser samt sökt belopp.
Efter 1 juni sammanställer J/H SSF inkomna ansökningar och gör en fördelning och
prioritering enligt budget och total ansökningssumma. J/H SSF beslut kan inte
överklagas.
Efter beslut i styrelsen betalas bidraget ut till det konto som klubben uppgett till
kassören Catharina Karlstrand. ( catharina.karlstrand@bredband.net )

Björn Skogh
Ordförande
Ansökan skickas (eller mailas) under adress:
J/H Skidskytteförbund
c/o Lars Evert Nilsson
Övningsstigen 15
831 32 Östersund
larsevert.1950@gmail.com

Mottagare av denna skrivelse
ombeds sprida information om
innehållet inom egen klubb!!

2018-11-26
Medlemmar i J/H SSF
Träning / tävlingsstöd från J/H SSF
Bakgrund
Bland aktiva i åldern junior (som lämnat grundskolan) och senior finns inom J/H de som
uppbär ett begränsat ekonomiskt stöd till sin skidskytteverksamhet. De aktiva som främst
avses är de som inte får stöd via SSSF träningsgrupper. Sedan en tid har J/H SSF som policy
att stödja dessa aktiva med ersättning för kostnader från genomförda träningsläger / tävlingar,
förutsatt att den enskilde har burit kostnaden.
Bidragsgrund
Aktiv som deltar i träningsläger / tävling och därvid tvingas ta kostnaderna själv kan erhålla
bidrag från J/H SSF efter ansökan. Ansökan, som utfärdas av egen klubb, skall omfatta:
klubb, adress, e-postadress, organisations- och kontonummer , kontaktperson och beskrivning
av vad stödet avser samt sökt belopp (kvitton bifogas) skall vara J/H SSF tillhanda senast
1 juni årligen. Bidrag kan även sökas för elev vid skidskyttegymnasium. För utländsk
medborgare erfordras att denne uppfyller SSSF Nationella regler 1.7.2 om tävlingsrepresentation.
Bidrag kan inte erhållas för läger där egen klubb/ eget team är arrangör. Ej heller för
klubbavgift vid tävlingar.
Verksamhet, för vilken bidrag söks, ska vara genomförd föregående säsong, dvs 1 maj —30
april.
Efter 1 juni sammanställer J/H SSF inkomna ansökningar och gör en fördelning utifrån budget
och total ansökningssumma. J/H SSF beslut kan inte överklagas.
.
Björn Skogh
Ordförande
Mottagare av ansökan:
J/H Skidskytteförbund
c/o Lars Evert Nilsson
Övningsstigen 15
831 32 Östersund
larsevert.1950@gmail.com
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Arrangörsstöd J/H Cup
När klubb ansluten till Jämtland/Härjedalens skidskytteförbund arrangerar tävling
går ett ekonomiskt bidrag ut.
Vid tävling ska startavgiften för alla klasser vara 100 kronor.
Startavgiften inbetalas till arrangerande klubb.
Vid deltävlingar utdelas pris till placering 1-3 och plakett till övriga.
För åldersklasserna16 år och äldre kan andra former av priser utdelas.
Öppen klass vid alla J/H Cup bör innehålla 2-3 olika svårighetsgrader.
Arrangerande klubb erhåller bidrag på 2000 kronor för enkeltävling och 4000 kronor
för två-dagarstävling. Vid två tävlingar under samma dag erhålls bidrag på 3000 kronor.
Förslaget gäller från och med säsongen 2018/2019 och tills vidare. Efter avslutad säsong
den 1 juni, betalas bidraget ut till det konto klubben uppgett i ansökan.
Ansökan skickas eller mailas till:
J/H Skidskytteförbund
c/o Lars-Evert Nilsson
Övningsstigen 15
831 32 Östersund
larsevert.1950@gmail.com
Björn Skogh
Ordförande
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Skidskytteklubbar inom J/H SSF
Utbildningsbidrag
J/H SSF styrelse beslutade den 18 januari 2016 att bidrag kan sökas för kostnader som
klubben haft för utbildning i klubben. Det ska då gälla utbildning av typen stegutbildningar
m.m. som ges av aktörer som t.ex. SISU, Svenska Skidskytteförbundet eller Svenska
Skidförbundet. Ev elitränarutbildningar behandlas efter ansökan till JH-styrelsen.



Ansökan skickas in till adressen nedan. Den skall ha inkommit senast 1. Juni.
Ansökan består av styrkta kostnader för utbildningen.



Efter 1 juni sammanställer J/H SSF inkomna ansökningar och gör en fördelning och
prioritering enligt budget och total ansökningssumma.



Efter beslut i styrelsen betalas bidraget ut till det konto som klubben uppgett till
kassören Catharina Karlstrand. ( catharina.karlstrand@bredband.net )

Björn Skogh
Ordförande
Ansökan skickas (eller mailas) under adress:
J/H Skidskytteförbund
c/o Lars Evert Nilsson
Övningsstigen 15
831 32 ÖSTERSUND
larsevert.1950@gmail.com
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J/H SSF medlemmar
Utvecklingskonto
Bakgrund
J/H SSF styrelse har under en tid diskuterat hur vi på bästa sätt stödjer utveckling av vår sport
syftande till att fler ägnar sig åt skidskytte. Olika alternativ har diskuterats men har ibland
stupat på att vi inte haft ett regelverk som stödjer det vi har önskat göra. Vid årsmötet 2014
beslöts att inrätta ett utvecklingskonto.
Genomförande
Utvecklingskontot skall användas för att utveckla skidskyttet. Styrelsen beslutar, utifrån
inkomna ansökningar, vad som kan stödjas utifrån gällande budget. Förslag kan väckas av
styrelseledamot eller ordförande i någon av J/H SSF medlemsklubbar. Medel från
Utvecklingskontot skall inte användas till löpande verksamhet utan mera ses som
investeringar för framtiden.
Ansökan skall kunna göras fortlöpande under året. Ansökan skickas till nedanstående adress.
Styrelsens beslut kan inte överklagas.
Redovisning


Efter beslut i styrelsen betalas bidraget ut till det konto som klubben uppgett till
kassören Catharina Karlstrand. ( catharina.karlstrand@bredband.net )

Björn Skogh
Ordförande
Ansökan skickas (eller mailas) under adress:
J/H Skidskytteförbund
c/o Lars Evert Nilsson
Övningsstigen 15
831 32 Östersund
larsevert.1950@gmail.com

