
       

 

                                                Ansökning av att arrangera drilltävling  

        Senast vecka 35 för HT & vecka 40 för VT. 

      

Vi _________________ ansöker om att få arrangera tävling i  

Minior  Freestyle  Pair  Team    

Junior  

Freestyle 
Ungdom 

       

Freestyle 
Junior 

 Pair  Team  Shortprogram  

Senior  Freestyle  Pair  Team  Shortprogram  

          

Förening/Nationell   Kval till SM   SM     

    

En dag  två dagar        
         

0-60 starter  61-120 starter (3)  

 

Vi tänker arrangera tävlingen i(By/Stad): 

Datum:   och i tävlingshall:  

Uppvärmningshall (Finns / Finns Inte):       

  

Budget för tävlingen är:                       

Kostnader: Inkomster: 
Hallhyra/hyror  Startavgifter    

Domarlöner (1)   Sponsring  

Domarlöner (2)  Försäljning  
Kost/logi       (1)     

Kost/logi       (2)    

Resa för domare    
Resa,kost/logi bisittare (4)    

Kost för sekretariatet     

Medaljer    
Summa:  Summa:  

(1)= Ett domarteam, (2)= två domarteam,  

(3) Om 61-120 starter skall tävlingen antingen köras på två dagar  (1) eller på en dag (2) 

(4) = om man inte har egna bisittare och måste låna in bisittare   



Ett domarteam, endagstävling: 

• Halvdagsarvode 0-30 starter totalt: 
o Poängdomare (PD) 500:- utbetalt 
o Huvuddomare (HD) 750:- utbetalt 

• Heldagsarvode 31-60 starter totalt: 
o PD 1000:- utbetalt  
o HD 1250:- utbetalt 

• Möjlighet att bygga på med upp till totalt 90 starter vid endagarstävling, medför ett extra 
halvdagsarvode.  

o PD 1000:- samt 500:- totalt 1500:- utbetalt 
o HD 1250:- samt 750:- totalt 2000:- utbetalt 
o Detta är en tf. lösning tills vi har fler domare utbildade så vi kan sätta in två 

domarteam utöver 60 starter. 
 

Två domarteam på endagstävling 

• Heldagsarvode över 60 starter dock ingen begränsning uppåt för tillfället. 
o PD 1000:- utbetalt 
o HD 1250:- utbetalt 

• Shortprogram: Landslagets starter går utöver och räknas ej med i antal starter. 
 

 

 

  
   
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:        /       -   

 

Arrangör:    

 

__________________________    

Ett domarteam tvådagstävling:

• Heldagsarvode per dag:
  o PD 1000:- utbetalt

  o HD 1250:- utbetalt

• Shortprogram kommer att erbjudas alla vid 2-dagars tävling.

SvGF/Drill/Tävlingsgruppen godkänner tävlingen med motiveringen:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

SvGF/Drill/Tävlingsgruppen godkänner inte tävlingen med 
motiveringen:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Datum:        / -

SvGF/Drill/TÄG:

____________________________



Ex på hur man kan ansöka 

 

Vi  i Ankborgsdrill  ansöker om att få arrangera tävling i  

Minior       Freestyle           Pair                   Team        

Junior       Freestyle           Pair                   Team              compulserier    

Senior        Freestyle           Pair                   Team              Shortprogram  

 

?           Kval                 SM         

1 dag          två dagar       

                                 

0-60 starter        61-120 starter              

 

Vi tänker arrangera tävlingen i(By/Stad) Ankborg 

Datum: 23/2-17 och i tävlingshall: Ankhallen 

Det finns uppvärmningshall:          

Det finns inte uppvärmningshall:          

Budget för tävlingen är:   Kostnader:      Inkomster: 

Kostnader: Inkomster: 
Hallhyra/hyror 1500:- Startavgifter   10900: 

Domarlöner (1)  4650:- – skatt Sponsring 0:- 

Domarlöner (2)  Försäljning 1000:- 
Kost/logi       (1)  250:-   

Kost/logi       (2)    

Resa för domare 2500:-   
Resa,kost/logi bisittare (4)    

Kost för sekretariatet  300:-   

Medaljer 1000:-   
% till förbundet 15%= 1530:-   

Summa: 10200:- Summa: 11900:- 

 

x x x x 
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