
Policy för tävlingsdeltagande i Lunds TK 

Grundförutsättningar 
• Medlem i Lunds TK. 

Medlemsavgift för det kalenderår man avser tävla ska vara betald och 
ansvarsförbindelse ska vara undertecknad. 

• Träning 

Vid minst ett tillfälle per månad ska den tävlande genomföra träningspass i 
föreningens lokal. Styrkelyft/Bänkpress: Om den tävlande inte annars tränar 
samtidigt som någon tävlingsansvarig ska detta ske på tisdagar 17.30-19.30 då 
ansvariga finns på plats. 

Tyngdlyftning: Fortlöpande kontakt ska hållas med tävlingsansvarig. 

Dispens kan i undantagsfall ges. 

• Licens 

Innan licens löses ska den tävlande under minst 3 månader ha tränat i föreningen. 
Vid övergång från annan förening tillgodoräknas tid.  

• Gemensamt arbete 

Grunden i en ideell förening är det gemensamma arbetet. För den tävlande innebär 
det att man hjälper till vid hemmatävlingar, antingen som klovare eller i 
sekretariatet, samt deltar på städdagar eller liknande aktiviteter. 

• Hemmatävlingar 

I samband med hemmatävlingar ska den tävlande hjälpa till med iordningställande 
och undanplockande. 

• God ambassadör  

Den tävlande ska agera såsom en god ambassadör för föreningen, både på och 
utanför tävlingsarenan. Detta innebär bland annat absolut avhållsamhet från all 
hantering och intag av dopingpreparat samt avståndstagande till uttalande som kan 
medföra negativ publicitet för föreningen. 

• Anmälan till tävlingar 

Anmälan till serie- och DM-tävlingar ska göras på anslagen teckningslista.  

Anmälan till GM- och SM-tävlingar ska ske per mail till info@lundstk.se där uppgifter 
om avsedd tävlingsgren samt viktklass anges.  

• Coach 

De tävlande förutsetts i största mån coacha varandra vid tävlingar. Föreligger ett 
behov är det föreningens ambition att ordna med medföljande coach. 
Vill den tävlande ha stöd av annan coach än av föreningen utsedd, står 
vederbörande själv för omkostnader. 

Ekonomiska förutsättningar 
• Lyftare på junior-, senior-, och veterannivå står själva för licenskostnaden. 

Licenskostnaden, som 2017 är 700kr för styrkelyft/bänkpress och 525kr för 
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tyngdlyftning, ska vara insatt på Lunds TKs plusgiro senast två veckor innan första 
tävlingen. 

• I samband med DM-, GM- och SM-tävlingar står föreningen för anmälningsavgiften. 

• I samband med GM- och SM-tävlingar på annan ort står föreningen för resekostnad 
samt om det behövs även boendekostnad. Föreningen ansvarar för att boka lämpligt 
färdmedel och boende. 

• Ersättning utgår endast för en GM- eller SM-tävling per tävlingsår för styrkelyft 
respektive tyngdlyftning. Förfrågan om bidrag därutöver kan ställas till 
tävlingsansvariga eller till styrelsen. 

• Om bil används som färdmedel till tävlingar gäller samåkning. Ersättning utgår med 
18.50kr/mil. 

• För att få ersättning för utlägg ska kvitton för dessa utlägg ha nått kassören senast 
två veckor efter utläggens tidpunkt. 

Den tävlande har läst igenom samtliga punkter och avser att uppfylla dessa för att få tävla 
för Lunds TK. 

Tävlande 

Ort och datum 


