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Riktlinjer för föreningsstöd vid USM 

I Sverige ordnas årligen ett SM för ungdomar 15-16 år, individuella tävlingar och 

klubbstafett. Vem som helst som vill får delta vid SM. Vårby IK ambition är att så många 

som möjligt deltar och att tävlingen blir en rolig och upplevelserik tävlingsresa för alla 

deltagare från föreningen. Följande ledord och värdegrund ska genomsyra tävlingsresan till 

USM:  

 

• Glädje 

• Gemenskap  

• Allas rätt att vara med 

• Inkluderande inbjudanav tränare och träningsgrupp, oavsett ambitionsnivå 

• Lika förutsättningar för alla tävlande (ex. valla, tävlingsstöd)  

 

Föreningen väljer därför att stötta de ungdomar som deltar med följande: 

 

• Anmälningsavgift 

• Kamratmiddag för åkare och ledare 

• Samtliga måltider, frukost, middag, lunch, kvällsfika 

• Gemensam vallabod 

• Testvallning 

• Vallaservice på ett par tävlingsskidor/åkare och dag 

• Boende 

 

Den aktives skyldigheter för att erhålla föreningsstöd: 

• Anmäla till föreningen på angivet sätt avsikt att delta i USM. 

• Anmäla till individuella lopp vid USM via tävlingskalendern. 

• Bo på gemensamt bokat boende, om inte särskilda skäl till annat boende finns. 

• Under tävling och prisutdelning alltid bära klubbkläder i form av tävlingsdräkt, 

överdrag, mössa och pannband.  

• Lämna skidorna vallade med angivet grundvax till vallateamet dagen innan tävling. 

• Delta under tävlingsdagarna som ”ett lag - Vårby IK” och delta på gemensamma 

genomgångar och fika för information eller firande. 

• Att vara en god förebild för klubben och för sin idrott. 

• Betala en egenavgift på 1500kr/deltagare. 

 

Ledarorganisation under USM: 

• USM föräldrar möts inför säsongen för att planera upp ledar- och 

föräldraorganisationen vid USM. Tävlingen är en klubbresa där utgångspunkten är att 

en förälder per barn kan ingå i ledarorganisationen, men undantag kan göras vid 

påtalad anledning. Ingen kostnadsersättning utgår för ledarna. 

• Följande uppgifter bör fördelas: 
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o Boka lämpligt boende, ekonomiskt och praktiskt.  

o USM-ansvarig ledare med stafettuttagningsansvar. 

o Utse vallateam och vallachef USM. 

o Boka kamratmiddag.  

o Planera för hur gruppen löser lunch för att undvika snabbmat. 

o Planera för lämpliga gemensamma middagar. 

o Planera upp lämplig lösning för frukost och kvällsfika. 

o Stötta upp logistiken kring skjuts till tävlingsplatsen. 

o Starta upp supertextgrupp för kommunikation. 


