
 

Huskvarna AIK: Regler och riktlinjer vid tävlingar och läger  
 
 
Licensavgifter  
Upp till Pojk och Fä kostar licensen 200, brottare och klubb betalar halva licensen var. 
Licens för S,Kv, KVU,KVJ,J,U kostar  600 kr, brottare och klubb betalar halva licensen var. 
Fila-licens, klubben betalar halva kostnaden oavsett orsak till att brottaren vill ha Filalicens. 
 
Anmälan till läger och tävlingar sker i första hand genom att brottare som är intresserad skriver upp 
sig på lista i klubblokalen, ev i samråd med tränare, vissa angivna tävlingar tar tränare ut vilka som får 
åka bland de som anmält intresse. Klubben står för anmälningsavgift och reskostnad till de tävlingar 
som klubben väljer ut. 
 
Medverkan i tävlingar som ej ingår i klubbens tävlingsprogram: Det är ok att åka på ”egna 
tävlingar” bara styrelsen informeras men brottaren står för alla kostnader själv. 
  
Avanmälan vid tävlingar:  Brottaren  har ansvar att själv kolla upp om det finns lämpligt motstånd 
och meddela  ev avanmälan till den anmälningsansvarige senast 36 timmar innan invägning. Om 
klubben får en kostnad p ga senare avanmälan får brottaren stå för den.  
 
Avanmälan läger- Till varje läger anges ett sista dag för anmälan och en sista för avanmälan.  Får 
klubben kostnader p ga för sen avanmälan så får den aktiva stå för det. 
 
Avanmälan övernattningstävlingar- samma princip som vid läger, dvs det finns alltid en sista dag 
för avanmälan. 
Eganavgift för de som bor med klubbens logi vid övernattningstävlingar. 
300 kr – en natt 
500 kr – två nätter 
800 kr-  tre nätter 
 
Subventioner vid läger. 
För grännalägret betalar klubben halva läger och boendekostnaden 
Träningsdagar för Småland är gratis för brottaren. 
Andra  läger och träningsdagar sker helt på egen bekostnad 
För läger och tävlingar där brottare är uttagen av Småland eller Landslaget ” på klubbens bekostnad” 
utgår ett bidrag för brottare på  400 kr per gång. Övriga kostnader står brottaren själv för. 
 
Samordning transporter: Den som sköter anmälan till en viss tävling är också ansvarig för 
samordna så att det finns bilar eller se till att någon annan tar över samordningsansvaret. 
 
Bokning boende: Styrelsen utser vem som ordnar boende till olika tävlingar där övernattning krävs. 
 
Fastställt vid höstmöte 2012-10-18 


