För åkare i Luleå Konståkningsklubb
MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER 2020/2021
Alla avgifter läggs upp på IdrottOnline – inloggning på vår hemsida via hänglåset uppe till höger.
Inloggning med åkarens personnummer och lösenord. Har ni problem maila till kansli@luleakk.se
Medlemskap i föreningen är obligatorisk för alla åkare - familjemedlemsavgiften är 300 kr/år.
Önskar föräldrar/målsman också ingå i familjemedlemskapet måste man skicka in personuppgifter
för att kunna läggas upp på IdrottOnline, meddela även om det är syskon som åker så de ingår i
samma medlemskap – mail till kansli@luleakk.se
TRÄNINGSAVGIFTER säsongen 2020/2021
Priser meddelas efter att gruppindelning är gjord och styrelsen beslutat om avgifter. Grupperna görs
efter anmälningstiden gått ut. Anmälan till försäsong senast 12 juli – börjar vecka 32. Anmälan till
ordinarie säsong senast 4 augusti – börjar vecka 36. Vårsäsongen börjar i januari och pågår till och
med sista veckan i mars, ca vecka 13, och eftersäsong april-maj, ca vecka 14-21. Efter vecka 17
kanske enbart markträning beroende på ishallens öppettider.
Priser till försäsongen varierar mellan ca 750 kr upp till 2600 kr beroende på grupp. Ordinarie säsong
varierar mellan 700 kr och 4500 kr/termin. Priser för eftersäsongen kan ej fastställas förrän vi vet hur
många veckor vi kan träna på is.
Skridskoskolan och Vuxengruppen kostar 500 kr/termin.
TÄVLINGSAVGIFTER säsongen 2020/2021
Klubben står för följande avgifter:
 Startavgift för DM, SM samt elitseriefinal.
 Anmälningsavgift för klubbens egna tävlingar.
Alla andra avgifter kopplade till tävling betalas av åkaren själv:
 Serviceavgift för deltagande i Elitserien, 1500 kr/år.
 Serviceavgift för deltagande i A-serien, 500 kr/halvår.
 Anmälningsavgift för elitserie- (1075 kr/tävling), A-serie- (975 kr/tävling för åkare med två
program och 575 kr/tävling för åkare med ett program), klubb- (685 kr/tävling för åkare med
två program och 465 kr/tävling för åkare med ett program) och stjärntävlingar (360
kr/tävling).
Åkare anmäler till aktuella tävlingar till tavlingsanmalan@luleakk.se. Efteranmälan medför dubbel
avgift och åkaren kan även nekas att delta då tävlingen kan ha blivit fullbokad – så se till att ni
anmäler er i tid. Avgiften till tävlingen kommer att debiteras åkare och inbetalning ska göras senast
14 dagar efter tävlingen.
Vid avanmälan p.g.a. skada eller sjukdom måste detta göras av Luleå KK:s anmälningsfunktionär till
arrangörsföreningen senast tre dagar före tävlingen för att halva anmälningsavgiften ska återbetalas
från arrangörsklubben till Luleå KK och åkaren bara behöver betala halva avgiften, vid för sen
avanmälan måste åkaren betala hela avgiften. Om startordningen hunnit fastställas sker ingen

återbetalning, även om avanmälan görs senast tre dagar före tävlingen. Anmäl alltså skada eller
sjukdom så snart som möjligt till tävlingsanmälan, så ökar möjligheten att slippa betala hela
beloppet.
OBS: Fram till 31 december införs en tillfällig regel om 90 % återbetalning av anmälningsavgift vid
återbud på grund av förkylningssymptom efter anmälningstidens utgång och fram till tävlingsdag
för klassen. Resterande 10 % behåller tävlingsarrangören som administrativ avgift. Detta gäller
samtliga tävlingskategorier och klasser.
Vid kvalificering till Elitseriefinal och SM-final står klubben förutom för anmälningsavgift enligt ovan
även för logi. Åkaren står alltid för resor till och från tävlingar samt eventuell övernattning i samband
med resan (undantag se ovan). Glöm inte att alltid se till att tränarna har plats i någon bil till och från
tävlingar i ”närområdet" t.ex. till Kiruna, Sundsvall etc. – milersättning utbetalas ej.
Följande gäller vid tävlingar/test
Samtliga åkare som ska tävla och/eller testa måste lösa licens – kostnad 350 kr som åkaren bekostar
själv. Avgiften läggs upp på IdrottOnline för varje åkare som innehar licens. Tester bekostar åkaren
själv (Tävlingstest 250 kr, Fri/Basic 1-4 200 kr/test, Fri 5-7 250 kr/test).

AKTIVITETER 2020/2021 (gäller ej åkare i skridskoskolan samt VIP)
Vi kommer under denna säsong att sälja
Under höstterminen Ullmax samt Delikatesskungen (Korvförsäljning) – obligatoriskt för alla åkare att
bidra med försäljning.
Under vårterminen NewBody – även den obligatorisk. Möjligen ytterligare en, men ej obligatorisk.
Eventuellt kommer vi även att sälja någon form av lotter, egna och/eller Bingolotter.
Olika typer av arbetsaktiviteter kan också förekomma, t.ex. hjälp för företag.
VIP och Skridskoskolan behöver inte delta i aktiviteter/försäljningar/arbetspass men får förstås gärna
ställa upp frivilligt.

KLUBBENS ARRANGEMANG 2020/2021
Under säsongen har föreningen följande arrangemang:
6-7/9-20
Elitserietävling ”Norrskenspokalen” + A-tävling
”Aurorapokalen”
V.44
Höstlovsläger
28/11-20
Stjärntävling ”Delfinpiruetten”
26-30/12-20
Julläger
30-31/1-21
Klubb och Stjärntävling ”Delfin Cup” / ”Delfin Hoppet”
Ej fastställt
Eventuell show, datum ej fastställt
V.10
Sportlovsläger
V.29-31 -21
Sommarläger i Coop Arena (datum ännu ej fastställt)
För att få de olika arrangemangen att gå ihop krävs att varje åkares familj hjälper till.

SKRIDSKOSKOLAN 2020/2021
För åkare födda 2008 och tidigare är det obligatoriskt att hjälpa till som tränare vid skridskoskolans
träningstillfällen. Vi skickar inte ut schema, istället skickas förfrågan ut i SMS-grupp vilka som kan
ställa upp. Detta förutsätter att det blir tillräckligt med åkare som ställer upp som hjälptränare, blir

det brist på tränare måste istället några kallas ut på rullande schema. Skridskoskolan är basen i hela
vår verksamhet och därför viktig för alla i klubben. Skridskoskolan HT-20 startar vecka 39.
För att få helheten runt skridskoskolan att fungera bra behöver vi, föräldrar, hjälpas åt med arbetet
utanför isen under deras träningstider. Försäljning av fika och besvara frågor – schema kommer att
skickas ut vilka som arbetar vilken vecka - om man inte kan den veckan man blivit tilldelad så ordnar
man själv med ersättare (byter mellan varandra). OBS: Under pandemin pausas all fikaförsäljning
tills denna kan bedrivas säkert!

ANMÄLNING OCH BETALNINGSVILLKOR – LÄS INNAN ANMÄLAN
Anmälnings- och betalningsvillkor
När ni har anmält er och grupperna är gjorda skickas gruppindelningar ut. Terminsavgifterna beslutas
snarast därefter när vi vet hur mycket istid vi får, och läggs ut via IdrottOnline. Betalning sker med
kort-, Swish- eller bankbetalning via IdrottOnline. Om man inte kan betala via IdrottOnline så kan
avgiften betalas till vårt plusgiro 80 91 44-9 eller Swish 123 121 70 82, märkt med barnets namn och
första 6 siffor i personnumret samt grupp. Betala helst via IdrottOnline, det underlättar för kassören.
Avgifter ska betalas senast förfallodatum. Om betalning inte är gjord inom en vecka därefter kan
åkaren nekas att beträda isen. IdrottOnline skickar automatiskt ut en påminnelse dagen innan
förfallodatum.
Skridskoskolan har 2 st prova-på-tillfällen innan avgiften ska vara betald.
Återbetalning av kursavgiften
Sker endast om ni av medicinska skäl inte kan fortsätta träna, ni får då tillbaka avgiften för alla pass ni
missar resten av terminen. Uppvisande av läkarintyg krävs och gäller från det datum som står på
sjukintygen samt att frånvaron ska gälla resten av terminen. Frånvaro på grund av andra orsaker som
t.ex. resor, kortare sjukdom, förkylningar m.m. ger vi inte någon kompensation för. Återbetalning av
avgift gäller ej under för- och eftersäsong. Ingen återbetalning av avgifter för skridskoskolan.

GDPR
General Data Protection Regulation (GDPR)
Enligt GDPR krävs samtycke för att spara personlig data, som t.ex. namn och personnummer. När du
registrerar dina uppgifter så kommer de att sparas. Din anmälan blir därför ett godkännande för att
uppgifterna sparas. I anmälan vill vi att ni fyller i vilka uppgifter ni godkänner att vi använder för
marknadsföring, publicering på hemsida och sociala medier.
Har ni några frågor? Kontakta oss gärna så hjälper vi till!
Mail till styrelse kansli@luleakk.se
Mail till tränare info@luleakk.se
Mail till kassör kassoren@luleakk.se
Mail för tävlingsanmälan tavlingsanmalan@luleakk.se
Mail till skridskoskolan skridskoskola@luleakk.se
FÖLJ OSS!
WEB: http://www.luleakk.se/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Luleakk/ och
https://www.facebook.com/groups/847964371959233/?fref=nf
INSTAGRAM: luleakk
YOUTUBE: luleakk

