
Elitbidrag  

IKSU beachvolley blir ibland beviljade elitbidrag från Umeå kommun för att stödja sektionens 

elitsatsande toppspelare. Styrelsen beslutar huruvida hela eller viss del av bidraget ska betalas 

ut direkt till spelarna.1 I detta dokument framgår vilka spelare som är berättigade till den 

direktutbetalda delen av bidraget, samt hur det fördelas. 

 

Bidragsberättigade spelare och fördelning dem emellan 

De 10 IKSU-spelare med flest entrypoäng enligt Svenska Volleybollförbundets herr- och 

damseniorbeachvolleybollranking under tävlingsperiod (TP) 152 (eller den TP som följer efter 

högsäsongens slut)3 som ansöker och visar att de uppfyller nedanstående kriterier är berättigade 

att ta del av bidraget. Bidraget fördelas proportionerligt mellan de bidragsberättigade utifrån 

den andel deras individuella entrypoäng utgör i förhållande till deras sammanlagda 

entrypoäng.4  

  

Övriga kriterier för att få ta del av elitbidraget:   

§ 1 – Spelaren ska vara licensierad och tävla för IK Studenterna i Umeå under 

intjänandeperioden5 och vid ansökningstillfället. 

 

§ 2 – Spelaren ska antingen  

• bo och verka i Umeå kommun,  

• varit delaktig som spelare eller tränare i IKSU beachvolleys reguljära 

träningsverksamhet under föregående vår eller höst, eller  

• på annat sätt uppvisat kvalificerat engagemang i sektionen under året eller hösten 

föregående år. 

 

§ 3 – Spelaren ska vara en god förebild och ett föredöme för klubben i alla sammanhang.  

 

 

 
1 De senaste åren har 30’000:- betalats ut direkt till spelarna vid varje tillfälle. 
2 I normalfallet är detta de entrypoäng en spelare samlat ihop mellan TP 05–14. 
3 Tillämpas endast för det fall TP 15 uppenbart inte utgör den TP som följer efter högsäsongens avslut. 
4 Exempel: X är bland de 10 bäst rankade IKSU-spelarna som har ansökt och visat att hen uppfyller övriga 

kriterier. X har 250 entrypoäng under TP 15. Tillsammans har de bidragsberättigade 1000 entrypoäng under TP 

15. X har rätt till 25% av bidraget. 
5 Med intjänandeperiod avses de TP då det är möjligt att tjäna ihop entrypoäng som ligger till grund för 

bidragsberättigandet och -fördelningen, i normalfallet TP 05–14. 



§ 4 – Spelaren ska vid turneringar under intjänandeperioden och alla turneringar på nivå SBT 

4★ och högre bära loggorna “UMEÅ. MER BEACH.” samt “IKSU beachvolley” synligt på 

kläder och/eller kropp vid matchspel och eventuella medieframträdanden. Visas att detta 

uppfyllts vid minst tre sådana tillfällen presumeras kriteriet vara uppfyllt i sin helhet.6 

 

§ 5 – Spelaren ska ha deltagit i marknadsföringssamarbete med Umeå kommun, om de så 

önskat.  

  

Ansökan och utbetalning 

Ansökan skickas via mail till beach@iksu.se senast den 30 september. Bidraget kan betalas ut 

som lön eller som ersättning för rese- eller boendekostnader i samband med tävling. Redovisa 

hur du uppfyller kriterierna och eventuella kvitton för rese- eller boendekostnader du haft i 

samband med tävling. Utbetalning sker senast 31 december. 

 

Ikraftträdande 

Bestämmelserna träder i kraft den 26 maj 2022 och gäller tills vidare. 

 
6 Detta kan förslagsvis visas genom bifogande av bilder tagna i samband med turneringar där loggorna syns på 

spelaren. 

mailto:beach@iksu.se

