Bredaryds SOK:s Elitsatsning 2021
Bakgrund
Som många andra landsortsklubber så har Bredaryds SOK utmaningar med att behålla aktiva junioroch seniorlöpare, speciellt de som satsar på elitnivå, i samband med att de flyttar hemifrån för
studier. Detta har flera negativa effekter som klubben vill motverka genom att göra en särskild
satsning riktad mot denna grupp. Tanken är att verka för att Bredaryds SOK skall vara en aktiv
elitklubb och stötta juniorer, studenter och elitsatsande löpare upp till 25 års ålder för att behålla
dem i klubben. Målet är att de som förebilder för ungdomarna kan få fler att satsa vidare inom
klubben, både som aktiva och ledare, och på sikt även försöka överbrygga de åldersgap som vi idag
ser i gruppen av aktiva medlemmar. De aktiva som uppfyller dessa kriterier ingår i det som kallas för
JOYS-gruppen. (Juniorer Och Yngre Seniorer)

Klubbens stöd till de aktiva i JOYS-gruppen
Grundtanken är att det skall vara väl så fördelaktigt att representera Bredaryds SOK som att t.ex byta
till klubben på sin studieort. Stödet är därför utformat enl. följande:
Betalda startavgifter i tävlingsklass t.o.m 25 års ålder för de aktiva som uppfyller kriterierna för att
ingå i gruppen.
(Ej start utan giltig orsak (skada eller sjukdom) innebär dock att startavgiften bekostas av den aktive
enl. ordinarie regler.)
Betalda resor med billigaste färdsätt hem till samlingar och till läger/tävlingar som är prioriterade.
Delbidrag till övriga aktiviteter där klubben önskar de aktivas medverkan (T.ex ungdomsavgift på 25manna )
Tävlingströja (1 per år) och överdrag (1 per 3 år alt. vid designbyte).

Krav på aktiva för att ingå i JOYSgruppen
Vara tillgänglig för uttagning till klubbens stafettlag.
Delta i träningssamlingar/sammandragningar/arrangemang/arbetsmöten som klubben helt eller
delvis betalar hemresa för.
Vara förebilder inom klubben och ge en positiv bild av klubben utåt.
Alltid använda klubbkläderna i officiella sammanhang (På tävlingar, prisutdelningar etc.)

Klubbens stöd till de aktiva i Elitgruppen
Utöver det stöd JOYS-gruppen får så åtnjuts även följande:
Utrustningsbidrag på 1 500 kr/delsäsong. Utrustningen ska ha med träning/tävling att göra.

Fasta regler enligt klubbens ekonomiska regler för stöd till SOFT och OF-aktiviteter, ex.vis läger och
tävlingar, som den aktive blir uttagen till. Så kallade ”öppna” läger får man ansöka om bidrag till från
Styrelse/VG.

Krav på aktiva för att ingå i elitgruppen
Anmäla sig till högsta klass i Swedish League och mästerskapstävlingar.
Vara tillgänglig för uttagning till klubbens stafettlag.
Delta i träningssamlingar/sammandragningar/arrangemang/arbetsmöten som klubben helt eller
delvis betalar hemresa för.
Mentorskap för ungdomar i samband med klubbläger och samlingar.
Vara förebilder inom klubben och ge en positiv bild av klubben utåt.
Alltid använda klubbkläderna i officiella sammanhang (På tävlingar, prisutdelningar etc.)

Uttagning till Elitgruppen sker 2 ggr/år, inför vårsäsong resp inför höstsäsong. De som kvalar
in i Elitgruppen för vårsäsongen 2021 enl. ovan kriterier är:
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