
Förslag till årsmötet 19 februari 2019 

Medlemsavgifter 2019 

Medlemsavgift  
0-64 år   500 kr 
65 år -   300 kr 
Familj 1500 kr 

Stödmedlemsavgift 200 kr 

Tävlingsavgift 13 år - 400 kr 

Medlem innebär att man får delta i TSKs träningsverksamhet, vara verksam som ledare samt delta i 
sociala aktiviteter. Man får representera TSK på tävling inom cykel, friidrott, orientering och skidor 
och har tillgång till IdrottOnline och Eventor. Man betalar alla startavgifter själv*), även vid stafetter. 
Undantag är KM-tävlingar och 25manna. Man har tillgång till gym och omklädningsrum**) i TSKs 
klubbstuga. Man förväntas bidra till klubbens arbete genom att ställa upp som funktionär vid minst 
ett arrangemang per år. För att kunna ta del av subventionerad verksamhet, t.ex. läger och resor, 
krävs att tävlingsavgift är betald *). 

Familjemedlemskap omfattar en eller två vuxna samt barn under 21 år. En familj definieras genom 
nära släktskap eller relation, gemensam folkbokföringsadress är inte nödvändig. Familjemedlemskap 
innebär samma möjligheter som medlem, se ovan.  

Stödmedlem innebär att man får delta i TSKs sociala aktiviteter samt delta i KM-tävlingar. Man får 
gärna bidra till klubbens arbete genom att ställa upp som funktionär vid minst ett arrangemang per 
år.

Tävlingsavgift Betald tävlingsavgift innebär att klubben subventionerar startavgifter enligt klubbens 
policydokument. Betald tävlingsavgift är också förutsättning för att ta del av andra subventioner 
såsom subventionerade läger och resor. Tävlingsavgift betalas med fördel i början av året, men den 
kan även betalas senare under året och då gälla hela året retroaktivt.  

*) Ungdomar upp t.o.m. 12 år får startavgifterna betalda av TSK samt subventioner vid läger och resor enligt 
klubbens policydokument. Samma sak gäller 13-16-åringar om man har betalt tävlingsavgiften. 
**) Bastun får endast nyttjas vid gemensamma träningstillfällen 



Policy för startavgifter 
 

Ålder/kategori Tävlingsavgift 
krävs 

Idrott Klubben subventionerar *) 

Alla Nej cykel, orientering, skidor, skid-
orientering 

Hela startavgiften på KM-tävlingar 

-12 år Nej cykel, orientering, skidor, skid-
orientering 

Hela startavgiften 

-12 år Nej cykel Tävlingslicens 
13-16 år Ja cykel Tävlingslicens 
13-20 år Ja cykel, orientering, skidor, skid-

orientering 
Hela startavgiften 

Elitutövare **) Ja cykel, orientering, skidor, skid-
orientering 

Hela startavgiften 

21 år - Ja cykel, orientering, skidor, skid-
orientering 

Hela startavgiften på DM-tävlingar 

21 år - Ja orientering Halva startavgiften på individuella 
tävlingar 

21 år - Ja orientering Hela startavgiften på stafetter 
21 år - Ja cykel, skidor, skidorientering 65 kr per tävling ***) 
Alla  Fridrott Ingen subvention 

*) Ej sommartävlingar, utlandstävlingar, efteranmälningstillägg samt ej start, se nedan 
**) Se definition av elitutövare under avsnitt X 
***) Motsvarar halva startavgiften på en orienteringstävling 
 
Undantag och förtydliganden 

Tävlingslicens cykel TSK betalar tävlingslicens för ungdomar upp till 16 år  (från 13 år om 
tävlingsavgift har betalts) 

Sommartävlingar Samtliga medlemmar betalar sina startavgifter för alla individuella tävlingar under 
perioden 15 juni - 31 juli. 

Tävlingar utomlands För individuella tävlingar utomlands betalar medlemmen själv startavgiften. 
Undantag kan förekomma i samband med av klubben prioriterad aktivitet, och beslutas av för 
aktiviteten aktuell kommitté i samråd med styrelsen. 

SM-tävlingar Klubben står för startavgifterna till samtliga SM-tävlingar på ungdoms-, junior- och 
seniornivå i orientering, cykel, längdskidåkning och skidorientering. Deltagaren ska vara väl 
förberedd. 

Efteranmälan Efteranmälningsavgiften (mellanskillnaden mellan ordinarie avgift och förhöjd avgift) 
betalas alltid av medlemmen, oavsett ålder eller kategori. 

Ej start Om en medlem inte startar på individuell tävling som man är anmäld till betalar man alltid 
anmälningsavgiften själv, oavsett man är ungdom, junior, elit eller vuxen. Vid ej start på SM och 
Swedish League betalar medlemmen endast elitstartavgift. 

SI-pinne TSK rekommenderar ungdomar och vuxna, som tävlar regelbundet i orientering, att 
införskaffa en egen SI-pinne. Avgiften för hyrd SI-pinne betalas av den tävlande. Undantag är att 
klubben betalar hyran första året för ungdomar under 16 år.  

Stafetter Förutsatt att tävlingsavgift är betald står klubben för startavgifter vid orienteringsstafetter 
där löparen tydligt representerar TSK. När TSK-löpare deltar i kombinationslag betalar TSK för TSK-
löparen. Om tävlingsavgift inte är betald betalar löparen sin andel av startavgiften. Undantag är 
25manna, då klubben står för startavgift för samtliga. 
 


