
EKONOMISKT REGELVERK

Detta regelverk är ett komplement till SVBF:s EKONOMISKA BESTÄMMELSER.

1. Allmänna bestämmelser

Bidragen betalas endast om resultatrapporteringen är fullständig och inlämnad senast efter 7 
arbetsdagar. Kostnader för sammandraget (inkl. ev. domarkostnaderna) skall faktureras förbundet av
arrangerande förening. 

Fakturan ska inom de avsedda 7 arbetsdagar via mail tillkomma tävling sektorn f.v.b. till ordf. för VVF 
och SVBF.

2. Medlemsavgifter:

   För aktiva & vilande föreningar 0 kr/år

3. Startavgifter:

VSS/dam resp. herr 500 kr/sammandrag

Ungdomsserier 200 kr/sammandrag U-16/18

Fyrmanna  50 kr/ tillfälle alla level 

Fyrmanna annat distrikt  50 kr/tillfälle alla level 

4. Arrangörsersättning för tävling i distriktet.

VSS:
Arrangerande förening får ha ett lag/per dam/herr-grupp som är befriad 

från startavgiften samt 100 kr per deltagande lag utöver de egna avgiftsbefriade lagen. 
Västsvenska VBF betalar hallhyra och domarkostnader 

(det ökade bidraget skall ge ökat incitament för att arbeta med marknadsföringen av VSS 
sammandrag)

U-16/18

Arrangerande förening får ha ett lag som är befriad från startavgiften
Västsvenska VBF betalar hallhyra.



Fyrmanna:
Arrangerande förening får ha två lag/per grupp L 1-4 resp. L 5-7 som är befriade från startavgiften .
Västsvenska VBF betalar hallhyra

5. Priser

Västsvenska VBF tillhandahåller eller betalar ersättning för de priser som delas ut för olika 
speltillfällen, turneringar och seriespel i VVF´s regi. 

VSS Pokal till första andra och tredje placerade lag i slutet av sammandragsserien

U16/18 Pokal till första andra och tredje placerade lag i slutet av sammandragsserien

Fyrmanna Medaljer till alla spelare vid speltillfällen i VVF¨s regi

6. Administrativa avgifter för spel i distriktet

 Vid utebliven resultatrapportering och fakturering inom 7 arbetsdagar efter genomförd 
tävling, uteblir arrangörsbidrag.

 Återbud senare än 2 dagar före tävlingsdag. Anmälningsavgiften förverkas.

 Uteblivande utan lämnande av återbud. 100 kr/tillfälle och lag – tillfaller arrangörsklubb.

 Lag som spelar med olicensierad spelare bestraffas enligt tävlingsbestämmelserna.

7. Protestavgifter

    Protestavgift betalas på bg 697-2012. Protesten skickas skriftligt/mejl till T-sektion.

8.  Oreglerade skulder

Förening som har oreglerade skulder till VVF från föregående säsong måste betala inför varje 
tävlingstillfälle (VSS). Utebliven betalning kan medföra avstängning från tävlingsverksamheten.

9.  Övriga ersättningar

Anspråk på övriga ersättningar utöver ovan nämnda eller SVBF:s tävlingsbestämmelser skall i varje 
enskilt fall hänskjutas till VVF:s styrelse för beslut.

Ersättningsanspråken skall göras skriftligt i god tid till ordf. före uppdragets påbörjan.

10.Tolkning

All tolkning av frågorna rörande bestämmelserna avgörs av VVF:s styrelse. Beslut fattade av VVF:s 
styrelse kan överklagas till SVBF.
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