Retningslinjer for stævnedeltagelse 2015.
Revideret Nov. 2014.
Nedenfor følger de retningslinjer, der gælder for deltagelse i mesterskaber og andre stævner i
sæsonen 2015. Ved deltagelse i stævner stiller man altid i reglementeret klubdragt, se
hjemmeside.
Danske mesterskaber - senior og ungdom
For medlemmer, som har klaret kvalifikationskrav eller udtages af sportschefen, betaler BAK normalt
startgebyr, transport og overnatning. Der kan undtagelsesvis blive opkrævet deltagerbetaling, hvilket så
vil være meddelt inden tilmelding.
Anmeldelse altid via BAK.
Danske mesterskaber – veteraner
BAK betaler startgebyr for max. 3 øvelser. Evt. yderligere øvelser er for egen regning.
Til transport og overnatning ydes tilskud på max. 500 kr hvis mesterskabet afholdes udenfor
Københavnsområdet, Sjælland og Lolland-Falster og kun efter en forhåndsaftale med bestyrelsen.
Anmeldelse altid via BAK.
ØST-mesterskaber - ungdom, senior og veteraner
BAK betaler startgebyr for max. 3 øvelser pr. dag eller 2 øvelser pr. dag hvis det er weekend. Evt.
yderligere øvelser er for egen regning. Der ydes ikke tilskud til transport med mindre andet er aftalt med
sportschefen eller bestyrelsen.
Anmeldelse altid via BAK.
Vinterturnering (region øst), Cross-Challenge (DAF) og Baneturnering
BAK betaler startgebyret for alle løbere i ovenstående turneringer. Der ydes ikke tilskud til transport
med mindre andet er aftalt med sportschefen eller bestyrelsen.
Anmeldelse altid via BAK.
Senior, veteran og ungdomsstævner i Københavnsområdet, Sjælland og Lolland-Falster
UP-stævner
Der er intet startgebyr
BAK arrangerede stævner

BAK betaler startgebyr

Øvrige stævner

BAK betaler ½ af startgebyr for max. 3 øvelser
pr. dag eller 2 øvelser pr. dag hvis det er
weekend. Evt. yderligere øvelser er for egen
regning

Særlige retningslinjer for udvalgte stævner:

BAK betaler startgebyr for max. 3 øvelser pr.
dag eller 2 øvelser pr. dag hvis det er weekend.
Evt. yderligere øvelser er for egen regning

- Kronborg Games (inde og ude)
- Tårnby Games (Øst-åbningsstævne)
- Glostrup Games
- Øst-afslutningsstævne

Anmeldelse altid via BAK.
Stævner i Danmark uden Københavnsområdet, Sjælland og Lolland-Falster
BAK betaler ikke startgebyr for deltagelse i stævner på Fyn, Jylland eller Bornholm uden godkendelse
af sportschefen eller bestyrelsen. Tilskud til transport og overnatning skal også godkendes af
sportschefen eller bestyrelsen.
Anmeldelse altid via BAK.

Stævner i udlandet
BAK betaler ikke startgebyr for deltagelse i stævner i de nordiske lande, Europa eller øvrige verden
uden godkendelse af sportschefen eller bestyrelsen. Tilskud til transport og overnatning skal også
godkendes af sportschefen eller bestyrelsen. Særlige retningslinjer er beskrevet nedenfor.
Nordiske og internationale ungdoms og senior
mesterskaber

BAK betaler startgebyr for medlemmer, som har
klaret kvalifikationskrav eller udtaget af Dansk
Atletik Forbund. Omfanget af brugerbetaling
aftales med bestyrelsen

Nordiske og internationale veteran
mesterskaber

BAK yder kun undtagelsesvis tilskud for
deltagelse i veteranmesterskaber i udlandet.
Omfanget af brugerbetaling aftales med
bestyrelsen.

Særlige retningslinjer for udvalgte stævner:
- Pallas Spelen
- Verdensungdomsspelen
- Öresundsspelen
- Vaxjö indoor throwing

BAK betaler startgebyr for atleter som er
udtaget af sportschefen. Omfanget af
brugerbetaling meddeles inden tilmelding.

Anmeldelse altid via BAK (eller DAF).
Holdkampe
BAK betaler startgebyr for alle godkendte holddeltagelse, f.eks. hold i Danmarksturneringen,
Landsturneringen for ungdom, veteranholdturneringen, stafet- og holdløb. Brugerbetaling kan
forekomme ved deltagelse i holdkampe udenfor Københavnsområdet, Sjælland og Lolland-Falster.
Anmeldelse altid via BAK.
Deltagelse på udvalgte regionshold og træningssamlinger.
Deltagelse på udvalgte hold i DAF eller Øst-regi vil være forbundet med brugerbetaling. De udtagne
atleter udpeges typisk af DAF og størrelsen af brugerbetalingen aftales med sportschefen eller
bestyrelsen.
Anmeldelse altid via BAK (eller DAF).
Motionsløb - alle aldersgrupper
Startgebyr ved motionsløb er for egen regning. For medlemmer af motionsgruppen betaler BAK
undtagelsesvis startgebyret for følgende motionsløb:
- BT ½ Halvmarathon
- Hareskovløbet
- Friløbet
- Julestjerneløbet
Du tilmelder selv og betaler.
Kapgang
BAK betaler ikke startgebyr for deltagelse i kapgangsstævner med undtagelse af atleter der udtages af
sportschefen. Deltagelse i kapgang ved øst-mesterskaber og Danske mesterskaber kræver en
godkendelse af sportschefen.
Anmeldelse altid via BAK.
BAK Talent & Elite
Atleter som er optaget i BAK Talent & Elite opnår tilskud til stævner og træningssamlinger efter aftale
med bestyrelsen

Efteranmeldelser
BAK betaler ikke for efteranmeldelser. Udgiften hertil afholdes af den enkelte.
Udeblivelse (ej mødt)
Hvis et medlem udebliver fra et tilmeldt stævne / øvelse vil hele startgebyret normalt blive opkrævet
med mindre der foreligger en helt særlig situation (pludselig opstået sygdom eller skade).
Regler for opkrævning af startgebyrer
Opkrævning af startgebyrer for hver enkelt atlet sker ved udgangen af november 2015.
Indbetalingen skal sker inden udgangen af december 2015.
Regnskabet vil blive bogført jævnligt og lagt på BAK’s hjemmeside (info til forældre). Bogføringen
varetages af sportschefen og opkrævning varetages af kasseren.
Godkendt af bestyrelsen 12.11.2014

