
Elitstöd för juniorer och seniorer i VSK  
  

Följande krav ställs på löpare för att Elit & prestationstöd ska vara aktuellt 

 Det förutsätts att löpare närvarar vid klubbträningar. Målsättningen ska vara att 
vara med på så många som möjligt. För att träningen för klubbens medlemmar 
ska bli högkvalitativ krävs att uppslutningen är stor.  

 Samtliga löpare i grupperna ska ställa upp på av klubben utsedda viktiga stafetter 
och individuella tävlingar. Vilka stafetter och Individuella tävlingar det rör sig om 
fastläggs i början av säsongen av orienteringskommittén.  

 Att frivilligt anmäla sig för arbete vid klubbens olika arrangemang. 

 Bära klubbdräkt, med reklam (sponsring) i förekommande fall, vid representation 
av klubben på läger, tävlingar och sponsringsevent mm. 

 Följa SOFT:s tävlingsregler. 
 
 
Elitstöd  

För hårdsatsande juniorer och seniorer finns en elittrupp. Denna indelas i två grupper:  
 Elitgrupp  
 A – grupp 

 
För att komma med i Elitgruppen och A-gruppen krävs en målinriktad satsning. 
Orienteringssektionen bedömer och sköter gruppindelningen utifrån inlämnade av 
ambitioner och målsättning för kommande säsong. 

Elitgrupp:  2500 kr /person  
 
A - grupp: 1500 kr/person  

 Tävlingsavgiften är 350 kr, de löpare som har träningsbidrag kan använda detta 
för denna avgift.  

 Sommartävlingar: Klubben betalar inte anmälningsavgift till O-ringen, men betalar 
normal avgift på övriga sommartävlingar, överskjutande avgift betalar löparen. 
Inga utlandstävlingar. 

 Klubben står för Logi och resa till av orienteringskommittén utvalda, individuella 
tävlingar och Stafetter ( Egenavgift kan dock förekomma vid deltagande på 
stafetter utomlands)  

 Rankingavgift. betalar klubben  

 En fri tävlingströja  

  

 



 
Prestationsstöd 

 Utgår till löpare som under året uppnår nedanstående resultat vid angivna tävlingar:  
  
 

H 21 / D 21  H/D 17-18, 
H/D 19- 20  

SM seger individuellt  5000:-  3000:-  

SM individuellt placering 2-10  2500:-  1000:- (2-5)  

SM seger i kavle (per löpare)  2500:-  1000:-  

SM kavle, placering 2-10 (per löpare)  1000:-  500:- ( 2-5)  

Top 3 vid deltävling vid 
elitserien/juniorcup  

1500:-  1000:-  

10-mila / Jukola seger (per löpare)  2000:-   

10-mila / Jukola placering 2-10 (per 
löpare)  

500:-   

 
 
 
Användningsområden/villkor för tränings- och prestationsstöd  

Tränings- och prestationsstöd är bidrag som skall användas för aktiviteter såsom läger/ 
tävlingsläger (elittävling) samt utbildning som syftar till att utveckla löparens kapacitet 
och förmåga. Bidraget kan även användas för läkarbesök (förebyggande och vård av 
skada) samt för inköp av OL-utrustning efter godkännande av orienteringssektionen. 
Man får använda högst 50% av sitt träningstöd vid ett och samma tillfälle. Tex kan man 
inte få ut hela stödet för ett träningsläger. 
 
Träningsstödet gäller bara under innevarande säsong, medan prestationsstödet kan 
flyttas över till nästkommande säsong. 
 
Bidragen kan ej betecknas som personlig egendom vid t.ex. klubbyte. 
 


