
Simningens prestationssubventionering

För att utveckla och stärka simningen inom ÖSA och för att bidra till målet att åter bli en topp-10 fören-
ing i Sverige införs ett subventioneringssystem inom simkommitténs verksamhet, för de simmare som 
med sina prestationer bidrar mest till detta mål.

 Syfte: Underlätta för ÖSA-simmare som redan nått en hög nationell prestationsnivå
  att fortsätta utveckla sin simning inom föreningens ramar.  

 Mål: Att ge simmare tillräckliga tävlings- och träningsförberedelser för att på bästa sätt
  vara redo att prestera på ett säsongavslutande mästerskap.
 
 Vem: Det sätt ÖSA har valt att kvantitativt sätta prestationsmålen är via Svenska Sim-
  förbundets poängberäkning för nationella mästerskap. Subventionering berör
  därför tävlingssimmare på SM, JSM eller SUM-SIM nivå. Enbart individuella prestationer  
  subventioneras.

 Vad: Subvention av egenavgift för tävlingar och läger anordnade av föreningen. 

Kriterier

Subventioneringen är indelad i olika nivåer och styrs utifrån prestationsnivå. För att en simmare ska 
kunna få en reducerad egenkostnad, ska simmaren ha uppnått någon av nedan nämnda prestationer. 
Dessa ska vara uppnådda när simmaren representerar ÖSA. Undantag görs för simmare som på grund 
av studier i annat land på tävling representerar sin skola.
 
 Prestation     Subvention
 SM/JSM guld      100%
 SM/JSM medalj     75%
 SM/JSM a-final, SUM-SIM guld   60%
 SM b-final, SUM-SIM medalj    45%
 Kval till SM/JSM*, SUM-SIM final (plac 1-8) 20%

*-Kval till JSM är enbart giltigt under förutsättning att simmaren är berättigad till att delta vid nästkommande JSM-tävling.

Subventioneringstid

Prestationer är giltiga minst ett år för subventionering och gäller tävlingar och läger som inleds efter 
det datum de uppnås. Det är alltid den högst uppnådda prestationen som styr simmarens aktuella 
subventioneringsnivå. Revision av subventionering sker halvårsvis i anslutning till avslutad tävlings-
säsong, sommar och vinter, med hänsyn tagen till det datum det mästerskap som avslutar säsongen är 
klart*.  Alla godkända prestationer uppnådda under senaste 2 säsongerna (1 år) ingår därefter i syste-
met till nästa revision.

*Revision inför 2017
Efter 1/1 2017 subventioneras bara prestationer uppnådda 1/1 2016 -- 31/12 2016.
Efter 17/7 2017 subventioneras bara prestationer uppnådda 11/7 2016 -- 16/7 2017.

Budget och utvärdering
 
Kostnaden ska specificeras i årlig budget som presenteras utav styrelsen i samband med föreningens 
årsmöte. Styrelsen utvärderar och fattar beslut om fortsatt subventionering årligen innan årets slut.


