SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET

NORMER FÖR BIDRAG TILL SDF 2010
Svenska Gång- och Vandrarförbundets specialdistriktsförbund, SDF, kan ansöka och erhålla bidrag
för sin verksamhet enligt följande bidragsnormer. Som underlag redovisas verksamhet under 2009.

I.

GRUNDBIDRAG
Bidrag som utbetalas till SDF som under året haft årsmöte, valt styrelse
samt fullgjort övriga skyldigheter som fordras för att erhålla bidrag.

II.

2000 kr

UNGDOMSVERKSAMHET
1. Ungdomsläger
För ungdomar i åldern 7-20 år.
Gäller även deltagande i läger i andra distrikt, dock ej annan idrott.

30 kr/deltagardag
Max. 6000 kr/år

2. Gångiaden
För varje deltagare i Gångiadens distrikts- eller riksfinal.

200 kr/deltagare

3. Speciella tävlingsformer för stimulans av ungdomsverksamheten
Gäller planerade, under tävlingssäsongen regelbundet återkommande
ungdomstävlingar i eget distrikt eller i samarbete med granndistrikt.
För minst 20 starter/år, i åldern 7-20 år

700 kr

För minst 50 starter/år, i åldern 7-20 år

1500 kr

För minst 100 starter/år, i åldern 7-20 år

3000 kr

Gäller starter av distriktets egna gångare.
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III.

TÄVLINGSVERKSAMHET
1. DM-tävlingar
För distriktsmästerskap i följande klasser och distanser:
H 21:

D 21:
H 17-20:
D 17-20:
H 15-16:
D 15-16:
H 13-14:
D 13-14:
H 11-12:
D 11-12:
H 9-10:
D 9-10:

5.000 m, 10.000 m eller 10 km, 20.000 m eller 20 km,
50.000 m eller 50 km (50.000 m/50 km kan bytas mot
35.000 m/35 km).
3.000 m, 5.000 m eller 5 km, 10.000 m eller 10 km,
20.000 m eller 20 km.
5.000 m eller 5 km, 10.000 m eller 10 km, 20.000 m
eller 20 km.
3.000 m, 5.000 m eller 5 km, 10.000 m eller 10 km,
15.000 m eller 15 km.
5.000 m eller 5 km, 10.000 m eller 10 km.
3.000 m eller 3 km, 5.000 m eller 5 km.
3.000 m eller 3 km.
3.000 m eller 3 km.
2.000 m eller 2 km.
2.000 m eller 2 km.
100 kr/klass och distans
1.000 m eller 1 km.
där minst 2 startat.
1.000 m eller 1 km.
Max. 2200 kr/distrikt

2. Tävlingsarrangemang
För av SGVF sanktionerade nationella och internationella tävlingar, NM eller landskamp där SDF står
som medarrangör utgår 1500 kr/arrangemang.
Har arrangören tilldelats särskilt bidrag enligt SGVF:s
styrelsebeslut, utbetalas inte ovanstående summa.

1500 kr/arr.
Max. 3000 kr/distrikt

För SM-arrangemang utgår särskilt bidrag, som sökes
separat efter arrangemangens genomförande.
Tidigare ej insända resultatlistor bifogas redovisningen.

IV.

V.

MOTIONSVERKSAMHET
1. För minst 10 motionsarrangemang under bidragsåret
av typ vandringar, motionsgång och liknande arrangemang av anslutna föreningar i distriktet.

2000 kr för min. 10 arr.
Max. 2000 kr/år

2. För motionsarrangemang typ Gåing, Tjejgåing, TjejSjuan, etc. där SDF är medarrangör och sanktionsavgift
har erlagts till SGVF.

25 % av sanktionsavgiften
tillfaller distriktet

DOMARVERKSAMHET
Rapporterade domaruppdrag av distriktets domare:
1. För uppdrag i eget distrikt

75 kr/uppdrag

2. För uppdrag i annat distrikt

150 kr/uppdrag

Domarrapport på fastställd blankett skall vara insänd till DU.
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VI.

UTBILDNINGSVERKSAMHET
1. Kurs- och konferensdeltagande
För egna deltagardagar vid steg I-, II- och III-kurser för domare,
instruktörer samt annan ledarutbildning och konferenser för
olika ledare, arrangerade av SGVF, eget eller annat gångdistriktsförbund eller av distriktsförbund (DF).
Minst 7 timmar/deltagardag

100 kr/deltagardag
Max. 3000 kr/år

2. Egna kurs- och konferensarrangemang
För arrangemang av eget SDF vilket omfattar minst 10 deltagardagar med min. 7 timmars program per konferens- eller kursdag.

750 kr/arr.
Max. 3000 kr/år

3. Studiecirkelverksamhet
För studiecirklar som arrangeras av distrikt eller klubbar, anslutna
till SGVF. Bidrag med 200 kr/cirkel som är slutrapporterad till SISU.

200 kr/cirkel
Max. 1000 kr/år

Varje utbildningsarrangemang kan endast redovisas under ett alternativ.

VI.

PR- och REKRYTERINGSBIDRAG
För besök av person/er som på uppdrag av SDF utför instruktions-,
tränings-, rekryterings- och övrig PR-verksamhet för gång i ”nya”
klubbar och i klubbar som önskar hjälp med rekrytering och träning, etc.
Bidraget är ej avsett att ersätta tidigare bidrag för skolbesök, utan avser
åtgärder för att starta verksamhet i ”nya” gångklubbar eller för att
stärka rekryteringen av ungdomar till befintlig gångklubb.
Rekryteringen fordrar även besök i skola/skolor inom klubbens område,
men det är att observera att bidrag inte betalas för enbart skolbesök.

100 kr/dag för
min. 2 tim./gång
eller 75 kr/kortare
besök.
Max. 3000 kr/år

SLUTREDOVISNING
Slutredovisning av SDF-bidrag skall göras på fastställd blankett, underskriven
av distriktsordföranden eller annan styrelseledamot samt revisor utsedd av SDF.
Slutredovisningen skall endast avse deltagare från eget distrikt och / eller
från till distriktet anslutna klubbar.
Slutredovisningen skall vara kansliet tillhanda senast den 15 april 2010.
Om redovisningen inkommit efter den 15 april 2010 utbetalas ej bidraget.

UTBETALNING
Utbetalning av SDF-bidragen sker före den 15 maj 2010.
För att SDF-bidraget skall utbetalas fordras
att verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser för föregående års
verksamhet (2009) har insänts till kansliet senast den 15 april 2010.
att årsmötesprotokoll för innevarande år (2010) har insänts till kansliet snarast
möjligt efter årsmötet.
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