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Avgifter för tränings- och tävlingsaktiva 
 
Licensavgifter till SSF 
Alla aktiva oavsett sektion  12 år och yngre 150 kr/år   

13-16 år 225 kr/år 
17 år och äldre 300 kr/år 

 
Träningsavgifter 

A-gruppen  1200 kr/termin 
B-gruppen   1000 kr/termin 

                                                    Teknik-gruppen  900 kr/termin 
Medlemsavgift 
Utöver licens- och träningsavgift tillkommer medlemsavgift på 300 kr/år och aktiv eller 500 kr/år familj. 

 
Avgifter för tävlingsverksamhet 
 
Tävlingsavgifterna är till för att täcka en del av kostnaden för boende, mat och startavgifter. När 
du anmäler dig till en tävling går du med på att betala det som tävlingen kostar. Tävlingsavgiften 
varierar beroende på tävling. Se nedan: 
 
Egna arrangemang 
 
Tävlingar som arrangeras av ASS (hemmatävlingar) är kostnadsfria för ASS tävlingsaktiva. 
Kostnad för lunch tillkommer. 
 
Bortatävlingar/Kvaltälingar 
 
En dags-tävling (med 1 st lunch ) 220 kr 
En dags-tävling (med 1st övernattning, 1 st lunch och 1 st middag 650 kr) 
Två dagars-tävling (utan övernattning, 2st lunch) 490 kr 
Två dagars-tävling (med 1 övernattning, 1st frukost, 2st lunch och 1 middag) 870 kr 
Två dagars-tävling (med 2 övernattning, 2st frukost, 2st lunch och 2 middag) 1230 kr 
 
Föräldrar är ansvariga för att simmare ska ta sig till och från alla tävlingar (ej JDM/DM, SUMSIM RIKS 
och SUMSIM Sommar) 
 
 
 
 
 



 
 
Mästerskapstävlingar 
 
JDM/DM 
Två dagars-tävling (med 1st övernattning, 1st frukost, 2st lunch och 1 middag) 
Resa (personbil/tåg) 100kr till chauffören-gemensam resa som klubb. 
 
800 kr  
 
Två dagars-tävling (med 2 st övernattning, 2 st frukost, 2st lunch och 2 middag) 
Resa (personbil/tåg) 100kr till chauffören-gemensam resa som klubb. 
 
1100 kr 
 
SUMSIM RIKS 
Två dagars-tävling (med 1st övernattning, 1st frukost, 2st lunch och 1 middag) 
Resa (personbil/tåg) 100kr till chauffören-gemensam resa som klubb. 
 
700 kr 
 
Två dagars-tävling (med 2 st övernattning, 2 st frukost, 2st lunch och 2 middag) 
Resa (personbil/tåg) 100kr till chauffören-gemensam resa som klubb. 
 
1075 kr 
 
 
SUMSIM Sommar 
Fyra dagars-tävling (med 4 st övernattning, 4 st frukost, 4st lunch och 4 middag) 
Resa (personbil/tåg) 100kr till chauffören-gemensam resa som klubb. 
 
1800 kr 
 
Fakturering 
Fakturering av tävling görs så fort som möjligt efter anmälan. 
Betalningsvillkor 
När anmälan har skett skall avgifterna för deltagandet betalas av den aktive oavsett om den aktive 
sedan deltar i aktiviteten eller inte, oavsett orsak till frånvaron. Detta då det täcker de fasta kostnader 
som ASS har i samband med anmälan. Dock faktureras inte avgiften om simmaren inte kommer 
med på tävlingen pga. Heatbegränsningar.  
Straffavgifter 
På en del tävlingar finns straffavgifter för missad start. Om simmare missar sin start eller inte stryker sig i 
tid kommer denna straffavgift faktureras simmaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Avgifter för lägerverksamhet 
Avgiften för läger varierar beroende på lägrets längd och plats. Avgiften för läger är en självkostnad för 
simmaren. Dock finns det chans till subventionering utifrån styrelsens beslut om enskilda läger. 
När du anmäler dig till ett läger går du med på att betala det som lägret kostar. 
Fakturering 
Fakturering av läger görs så fort som möjligt efter anmälan. 
Betalningsvillkor 
När anmälan har skett skall avgifterna för deltagandet betalas av den aktive oavsett om den aktive 
sedan deltar i aktiviteten eller inte, oavsett orsak till frånvaron. Detta då det täcker de fasta kostnader 
som ASS har i samband med anmälan.  
 

Avgifter för övriga verksamheter 
Terminsavgift 
Simskola 10 lektioner 45 min-60 min 750 kr/termin 
Vuxencrawl 10 lektioner á 60 min 1500 kr/termin  
Medlemsavgift 
Utöver terminsavgift tillkommer medlemsavgift på 300 kr/år och aktiv eller 500 kr/år familj. 

 

ASS förbehåller sig rätten till att göra rumsindelning vid både tävlingar och läger 


