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Syftet med aktivas bidrag 

Huddinge AIS ”Aktivas bidrag” syftar till att tillhandahålla ekonomiska medel som stöd för 

de aktivas idrottsliga satsning. Stödet kan användas för kostnader kopplade till den aktives 

idrottsliga utövande som t.ex. skor/kläder, idrottsbehandlingar, träningsläger mm. Bidraget 

är inget arvode, utan erhålls som ersättning vid uppvisande av kvitto. 

I beskrivning nedan används exempel på bidragens storlek för att enklare förstå modellen. 

De exakta nivåerna och ev. tillkommande villkor beslutas av HAIS styrelse som en del av 

budgeten inför det kommande året. Bidraget gäller enbart för det kommande året. 

Principer för Aktivas bidrag 

Aktivas bidrag, för året som kommer (2023), baseras på de prestationer och resultat som 

uppnåtts under aktuellt år (2022). Bidraget beräknas utifrån tre delar som sedan summeras: 

1) Svensk friidrott (SFIF) ranking utomhus, 2) mästerskapsresultat och 3) ett elitstöd.  

Grunden för fördelningen av bidrag – SM-Pokalen 

Fördelning av bidrag utifrån plats på ranking och på mästerskap utgår från den 

beräkningsmodell som Svensk Friidrott använder när SM-pokalen beräknas, dvs. 

hur väl de olika föreningarna presterat under året. Den relativa fördelningen av 

poäng utifrån åldersgrupp ges av tabellen till höger. Till det kommer en 

poängfördelning på placering 1-6 på mästerskap enligt 7, 5, 4, 3, 2 och 1.  

I praktiken innebär det att Huddinge AIS bestämmer bidraget på SM-guldmedalj och SM 

topp-10, så räknas övriga bidrag fram utifrån ålder och placering. 

1) Ranking SFIF (prestation utomhus) 

Utifrån SFIF ranking utomhus efter avslutad säsong fördelas bidraget från åldersgruppen 

Senior ned till 15 år. SM-pokalens åldersviktning styr såväl fördelningen av bidrag som 

antalet inom varje åldersgrupp. I bilden till 

höger har nivån för SM topp-10, som exempel, 

satts till 10 000 kr, vilket sedan sätter bidragsnivåerna på övriga åldersgrupper. 

2) Mästerskap och landskamper 

Mästerskapsbidragen utgår från placeringar på mästerskap inomhus och utomhus samt 

deltagande på landskamper. I bilden till höger 

exemplifieras placeringar utomhus med 10 000 kr på SM 

plats 1, vilket sedan automatiskt omsätts till bidragsnivåer 

för alla andra placeringar 1-6 enligt SM-pokalens modell. 

Bidragen inomhus är 50% av bidragen utomhus. 

3) Elitstöd 

Den tredje delen i bidragsmodellen är det s.k. elitstödet som kan erhållas om den aktive 

klarat SFIF nationella elitnivågräns (se sidan 2), eller ligger mycket nära (styrelsebeslut).  

Storleken på elitstödet baseras sedan på hur mycket över den nationella nivån den aktive 

presterat (nationell nivå=0% och internationella nivå=100%), i fyra olika steg: 0-25%, 25-50%, 

50-100% och >100%. Bidragen i de olika stegen beslutas av HAIS styrelse. 



2 

 

Förutsättningar för att ta del av bidragen 

För att ta del av bidragen ska den aktive dels ha en utvecklingsplan under kommande år, 

inkl. beskrivningar av hur bidragen ska användas, dels ha undertecknat ett avtal med 

Huddinge AIS som fastställer bidraget och hur det ska och får användas. 

Under 2022 hade t.ex. HAIS som följd av en ansträngd ekonomi ett villkorat bidrag vilket 

innebar att endast en del av bidraget fick användas före sommarperioden. Liknande 

konstruktioner kan komma inför 2023.  

Utvecklingsplan och avtal 

Den aktive ska ha en utvecklingsplan ifylld enligt den modell som HAIS tillhandahåller. Den 

ska vara ifylld och signerad innan bidragen kan användas. 

Tillhandahållandet av bidraget formaliseras genom att Huddinge AIS och den aktive ingår 

ett avtal som reglerar användningen av bidragen. 

Skadedrabbad med tidigare bidrag 

Alla aktiva som för 2023 får ett bidrag kan under nästa år drabbas av skada som förhindrar 

nya resultat. För dessa aktiva kan en del av bidraget upprätthållas för 2024 efter ett beslut i 

styrelsen. Inriktningen är att den aktive kan behålla halva sitt bidrag i max ett år. 

Den slutliga storleken på bidraget 

Den slutliga storleken på bidraget bestäms som en del av budgetarbetet inför kommande år 

(2023). Det meddelas sedan respektive aktive. Efter säsongen 2022 så är det 28 st. aktiva, 15 

år och äldre, som på något sätt kvalificerat sig för ett bidrag 2023 utifrån en eller flera av 

ovanstående tre delar i bidragsmodellen. 

SFIF nationella nivåer – åldersbaserade från 19 år 

 


