
   
 

   
 

 
 

Generella krav KA 2 IF Elitstödsprogram 2021-2022 
Allmänt 

För de som vill satsa på en friidrottskarriär i elitskiktet, kommer de idrottsrelaterade kostnaderna att 

öka. Det finns därför möjlighet att ansöka om kostnadsbidrag för att täcka vissa av dessa extra 

kostnader. 

 

För att kunna erhålla bidrag måste medlemsavgift (får inte tas av bidraget) och träningsavgift (får tas 

av bidraget) erläggas till klubben. Den aktive behöver också ingå i en träningsgrupp. I de fall en aktiv 

tränar på annan ort, tillsammans med annan förening, behöver inte träningsavgift erläggas till KA 2 

IF. Den aktive ska dock ha en utsedd kontaktperson i KA 2 IF.  

 

Den aktive ska också vara en god representant för klubben och följa klubbens policys och stadgar, 

samt deltaga i klubbens olika aktiviteter. Bidraget ska inte ses som en belöning för uppnådda 

resultat, utan som ett extra stöd och ge bättre förutsättningar för en fortsatt personlig utveckling 

inom friidrotten, samt långsiktigt stärka KA 2 IFs position inom nationell och internationell friidrott. 

 

Förutsättningar  

Grunden för att kunna erhålla kostnadsbidrag i KA 2 IF, är att den aktive satsar på en 

elitfriidrottskarriär, samtidigt som resultaten som uppnås, ligger på en tillräckligt hög nivå. Bidraget 

är inte till för idrott av motionskaraktär. Ett bättre resultat ger tillgång till ett högre bidrag. Bidraget 

ska användas till kostnader som är direkt eller indirekt kopplade till elitsatsningen och kan 

exempelvis vara tävlingar, läger, behandlingar, utrustning och materiel. Bidraget innebär också 

skyldigheter för den aktive. Den aktive ska vara en god representant för klubben såväl på, som 

utanför tävlingsarenan. Vid deltagande på mästerskap ska den aktive alltid bära klubbens officiella 

kläder. Den aktive ska också hjälpa till med klubbens egna arrangemang och aktiviteter. 

 

Bidraget regleras i ett kontrakt som upprättas mellan den aktive och KA 2 IF och innebär följande; 
 

- Kontraktet upprättas efter slutfört verksamhetsår i oktober/november och bygger på resultat 

gjorda under både inomhus- och utomhussäsongen föregående verksamhetsår. 

- Samtal om den aktives kommande inriktning och målsättning ska genomföras tillsammans 

med den aktive, ansvarig tränare/kontaktperson och representant för KA 2 IF styrelse.  

- Ett uppföljningssamtal ska genomföras med den aktive, ansvarig tränare/kontaktperson och 

representant för KA 2 IF styrelse efter inomhussäsongen. 

- Kontraktet kan nyttjas av den aktive fr.o.m. upprättandet och 12 månader (dock längst t.o.m. 

verksamhetsårets slut) framåt i dennes friidrottssatsning. 

- Kontraktets ersättning kan inte sparas och föras över till nästa verksamhetsår. 

- Den aktive måste fylla minst 15 år under kvalificeringsåret för att kontrakt ska kunna 

upprättas kommande verksamhetsår. 

- Det året ett kontrakt upprättas ska den aktive minst fylla 16 år. 

- Om en aktiv klarar flera gränser är det endast den högst uppnådda nivån som kontraktet 

avser. 



   
 

   
 

- För grenar där förutsättningar anses som snarlika vid inom- och utomhustävling finns bara en 

gräns, medan grenar där förutsättningarna avsevärt försvåras vid inomhustävling eller gren   

som bara finns inomhus finns särskild resultatgräns. 

- Kontraktet innebär att den aktive får rätt  till ersättning att köpa utrustning och bekosta 

aktiviteter mm upp till det belopp som kontraktet medger. 

- KA 2 IF administrerar kontraktet och räknar av allteftersom det nyttjas. 

- Yrkande på ersättning enligt kontraktet ska alltid kunna styrkas med kvitton. Om inköpet inte 

bedöms direkt eller indirekt främja friidrottssatsningen, har KA 2 IF rätt att neka yrkandet. 

Utöver ovanstående ska den aktive även; 

 

- Vara en god representant för klubben. 

- Deltaga vid mästerskap såsom USM, JSM och SM, om inte speciella skäl för utebliven 

tävlingsstart föreligger. 

- Deltaga vid klubbens arrangemang samt övriga tillfällen där KA 2 IF representeras. 

 

Upphävande av kontrakt i förtid 
Om den aktive bedömts missköta sina åtaganden, inte fullföljt sin del av kontraktet eller av annan 
anledning inte längre vill fullfölja den satsning som kontraktet avser, kan kontraktet hävas i förtid. 
Inför ett sådant beslut ska alltid ett samtal genomföras tillsammans med den aktive, ansvarig 
tränare/kontaktperson och representant för KA 2 IF styrelse. Exempel på att missköta sina åtaganden 
kan vara;  klandervärt uppträdande, dålig träningsnärvaro, bristande engagemang eller att inte 
närvara vid mästerskap. 
 
Aktiv som byter klubb under innevarande verksamhetsår kan återkrävas på ersättning och liknande 
som KA 2 IF stått för. 
 
Speciella förutsättningar/skador 
Vid upprättande av ett kontrakt är grundkravet uppnådda resultatgränser. Det görs dock också en 
bedömning av den aktives ambitioner och möjligheter till att fullfölja satsningen. Om den aktive 
ligger på marginalen, kan detta innebära att kontrakt kan skrivas även om resultatkravet inte fullt 
uppnåtts. Likaså kan kontrakt nekas om den aktive inte helhjärtat vill satsa, trots ett uppnått 
resultatkrav. Beslut vid dessa förutsättningar tas av KA 2 IF styrelse.  
 
Vid skador relaterat till friidrottssatsningen, kan en aktiv som genomgår rehabilitering och inte 
uppnått resultatgränserna, teckna kontrakt om denne klarat kraven föregående verksamhetsår och 
har en uttalad ambition att fortsätta sin satsning på friidrotten. Grundförutsättningen är att 
ersättningsnivån reduceras till nästa lägre nivå och kan behållas i max ett år. Beslut vid dessa 
förutsättningar tas av KA 2 IF styrelse. 
 
Tävlingskläder mm 
Utöver rätten till ersättning enligt upprättat kontrakt, erhåller också den aktive klubbens 
träningsoverall och en uppsättning tävlingskläder. Om en aktiv har kontrakt under föregående 
verksamhetsår byts träningsoverallen ut vid behov.  
 
  



   
 

   
 

Resultatgränser 
KA 2 IF har fyra stycken resultatgränser som innebär olika krav och ersättningsnivåer; 
 

Nivå Ersättning 

1, Internationell Elit Personligt utformat kontrakt 

2, Nationell Elit 15 000 kr 
3, Elit 10 000 kr 

4, Junior Elit 5 000 kr 

 
- Nivå 4, Junior Elit, bygger på resultatgränser som krävs för att komma in som 10:a på 

Sverigestatistiken i P/F 19. Kontrakt i Junior Elit 4 kan endast erhållas av aktiva från och med 
det året de fyller 16 år till och med det året de fyller 19 år. 

- Nivå 3, Elit, bygger på resultatgränser som krävs för att komma på 25:e plats i 
sverigestatistiken i M/K. 

- Nivå 2, Nationell Elit, bygger på resultatgränser som krävs för att komma på 10:e plats i  
Sverigestatistiken i M/K. 

- Nivå 1, Internationell Elit, bygger på resultatgränser som krävs för att komma på tredjeplats i   
Sverigestatistiken i M/K. 

 
Resultatgränserna beslutas av KA 2 IF styrelse inför varje verksamhetsår. Resultaten skall uppnås 
med seniorbetingelser vad avser redskap, i godkänd vind och med eltidtagning. Undantaget är att för 
nivå 4 godkännes uppnådda resultat med ålderssatta redskap och häckhöjder. 

Ansökningsförfarande elitstödsprogram 2021-2022 
De aktiva som klarat ovanstående resultatgränser kommer kontaktas av KA 2 IF styrelse via e-post, 

där de framgår att de är berättigade till att deltaga i elitstödsprogrammet. Den aktive har därefter 

möjlighet att, via ett elektroniskt formulär, göra en ansökan. Den aktive kommer sedan tillsammans 

med sin tränare kallas till ett möte, där förutsättningar mm för deltagande gås igenom. När kontrakt 

är påskrivet av båda parter börjar det att gälla och den aktive kan mot kvitto yrka ersättning enligt 

kontraktets villkor. Träningsoverall och tävlingskläder kommer styrelsen att tillhandahålla och lämna 

över till den aktive.  

Information om de som kvalificerat sig för deltagande i elitstödsprogrammet kommer publiceras på 

KA 2 IF hemsida. 


