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Träningsavgiftspolicy för Vittangi Sportklubb 

Gratis för barn och ungdomar 
Vi har under alla år haft avgiftsfri träning för barn och ungdomar, vilket vi avser fortsätta 
med. Den enda kostnaden för barn och ungdomar är medlemsavgiften. Vi är stolta över detta 
och förstår, efter kontakt med andra föreningar, att det är synnerligen ovanligt med avgiftsfri 
barn- och ungdomsverksamhet.  

Verksamheter för vuxna 
När gruppträningen gjorde sitt intåg i Vittangi Sportklubb (VSK) 2002, beslutades att 
avgiftsbelägga all vuxenverksamhet. Under en säsong: september-mars, varierar utbudet av 
vad vi kan erbjuda för aktiviteter. Badminton och gruppträning ett par gånger per vecka 
brukar vara standard.  

Vad betalar man för? 

Vittangi Sportklubb är en förening som rymmer olika verksamheter. Alla verksamheter har 
olika kostnader och intäkter.  

Hyra av Sporthallen 

Den gemensamma kostnaden för alla verksamheter är hyran för Sporthallen:  

• 175 kr. per timme för vuxna.  
• 70 kr. per timme för barn. 

Under 2014 betalade föreningen totalt 46 098 kronor för hallhyra och 26 925 kronor täcktes 
upp av träningsavgifter. Träningsavgifterna täcker således inte hela kostnaden för hallhyra.  

För barn och ungdomar får vi aktivitetsstöd, 2014 var den summan 20 793 kr.  

Försäkringar 
Föreningen bekostar försäkring för alla som tränar hos oss, både barn och vuxna.  

Förbundsavgift 

Avgifter till de olika förbunden bekostas av föreningen. 
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Kansli 

Kostnader för kansliverksamheten, lokaler, hyra, underhåll, personal, drift med mera, 
bekostas av föreningen.  

Utrustning och utbildning av ledare 

All vuxenverksamhet ska bära sina egna kostnader, detta finansieras genom arrangemang, 
försäljning och ansökta medel. 

Olika avgiftsalternativ 

Aktiva i föreningen kan antingen lösa:  

• säsongskort: höst/vår. 
• 10-kort.  
• terminsavgift.  

Reducerade priser finns för studenter och pensionärer.  

Arbetsgivare 
Vi har avtal med LKAB och Kiruna kommun när det gäller friskvård för anställda. De allra 
flesta arbetsgivare ger friskvårdsbidrag till sina anställda.  
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En förening för alla 

Styrelsen har tagit beslut om detta avgiftsupplägg. Som medlem är du alltid välkommen till 
våra årsmöten, för att framföra dina synpunkter på allt som rör föreningen. Föreningen är din, 
min och alla våra cirka 500 medlemmars.  

Vår ambition är att ha avgiftsfri verksamhet för barn och ungdomar samt hålla nere kostnader 
för träningsavgifter. Detta möjliggörs av att alla aktiva bidrar och drar sitt strå till stacken, när 
vi gör gemensamma arbetsinsatser som krävs för underhåll och städning av våra lokaler och 
aktivitetsområden samt att vara funktionär vid olika arrangemang. 

För att täcka upp gemensamma kostnader, som kansliet, gör vi en mängd insatser som 
kommer hela föreningen till godo. Försäljning av produkter sker främst på arbetsplatser, 
genom att medlemmar tar med sig kataloger och beställningslistor till sina arbeten.  

Några exempel på försäljning är: 

• Ullmax 
• Newbody  
• Delikatesskungens salami och ost 
• Bingolotter 
• Adventsbasar 

Andra arrangemang 
• Kopparrajden 
• Tipsrundor i maj 
• Loppis på Sporthallen 
• Vittangirundan på cykel 
• 6 juniloppet 
• Sommarkul för barn 
• Skötsel av gräsplanen under sommaren 
• Samarbete med Kuusakoski, metallinsamling 
• Mellanälvsloppet på cykel 
• Inomhussäsongen startar i september/oktober för de olika verksamheterna 
• Skötsel av skidspår 
• Adventsbasar 
• Medlemsfest 
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