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TÄVLING - POLICY MALMÖ AI

TÄVLINGSANMÄLAN
Tävlandet sker i samråd med tränarna. Samtliga tävlingsanmälningar förutsätter målsmans  
godkännande och ska alltid ske i förväg genom utsedd tränare.
Tränaren ska göra anmälan, via vår hemsida, i god tid före sista anmälningsdag.
Genom att alla anmälningar går genom kansliet kan vi sköta administration och
bokföring på ett sätt som accepteras av klubbens revisorer och styrelse.
Alla anmälningar som genomförts är slutgiltiga dvs återbud efter anmälningstiden
kommer debiteras av arrangören.

STARTAVGIFTER

AKTIVA 7–9 ÅR
Den aktive debiteras alla tävlingar som inte arrangeras av MAI. Vid något enstaka tillfälle under 
året kan ungdomskommittén sanktionera att en träningsgrupp samordnat deltar vid en tävling 
arrangerad av någon annan förening, varvid klubben betalar startavgifterna.

Max antal starter/tävlingshelg

 • Vid heldagstävling kan aktiv anmälas till högst 3 grenstarter.

 • Vid 2–dagarstävling, alternativt två på varandra följande 1–dagarstävlingar
  (t.ex. lördag och söndag) kan aktiv anmälas till högst 5 grenstarter.

AKTIVA 10–14 ÅR
MAI bekostar alla startkostnader enligt nedan, om anmälan skett enligt regelverket.
Sen anmälan till tävling, läs avsnitt efteranmälan.

Max antal starter/tävlingshelg

ARENATÄVLINGAR
 • Vid heldagstävling kan den aktive anmäla sig till högst 3 grenstarter.

 • Vid 2–dagarstävling, alternativt två på varandra följande 1–dagarstävlingar
  (t.ex. lördag och söndag) kan den aktive anmäla sig till högst 5 grenstarter.

 • Vid 3–dagarstävling kan den aktive anmäla sig till högst 6 grenstarter.

 • Vid kvällstävling kan aktiv anmäla sig till högst 2 grenstarter.

LÅNGLOPP
Efter godkännande av kansliet anmäler sig aktiv till långlopp själv och  
ersätts mot giltigt kvitto som redovisas till kansliet.

EFTERANMÄLAN OCH UTEBLIVNA STARTER
Efteranmälan innebär alltid en förhöjd avgift, dubbel anmälningsavgift som
föreningen debiteras av arrangören. Den aktive debiteras av MAI genom att i efterhand
faktureras den förhöjda avgiften. Om aktiv uteblir från start utan giltig orsak kan det ske
debitering på överskjutande kostnad utöver anmälningsavgiften.
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KLÄDER OCH UTRUSTNING

MAI:s logotyp, typsnitt och våra färger är viktiga bärare av vårt varumärke och därför av
stort värde att upprätthålla. Här följer MAI:s policy för användning av kläder i samband
med tävling och träning.

TÄVLING
	 •	 För	ungdomar	upp	till	12	år	gäller	MAI:s	officiella	t-shirt	samt	svart	underdel,	byxa/tights.

	 •	 Från	det	år	man	fyller	12	år	(eller	om	man	är	yngre	och	tävlar	i	distrikt	final	för 12 år)  
	 	 gäller	att	man	alltid	tävlar	i	MAI:s	kompletta	tävlingsdräkt	(tights	och	top/linne).	 
  Undantag gäller endast om aktiv nyligen börjat i föreningen och är med i sina
	 	 första	tävlingar.	Då	gäller	MAI:s	t–shirt	samt	svart	underdel,	byxa/tights.

 • För tävlingar i samband med kall väderlek eller motsvarande är det tillåtet att förstärka
  tävlingsdräkten med långa tights och tröja med kort eller lång ärm. De ska då alltid vara
	 	 svarta	eller	gröna.	Tävlingslinne,	alternativt	t-shirt,	ska	dock	alltid	bäras.

 • I samband med prisutdelning ska (om den aktive innehar) MAI:s overall  
  (överdel och helst även underdel) alltid bäras. I övriga fall skall MAI:s
  tävlingskläder enligt ovan bäras.

 • Det är inte tillåtet att trycka egna saker på tävlingsdräkten eller  
  overallen utan godkännande av elitutskottet eller klubbchef.

TRÄNINGSKLÄDER
Som	aktiv	i	MAI	bör	du	träna	i	klubbens	officiella	kollektion.	 
Vi vill värna om klubbgemenskap och tillhörighet som stärks med vårt varumärke MAI.
Mar du som medlem frågor kring kollektionen, tryck mm hänvisar vi till kansliet på MAI.


