Laxå Motorklubb
Motorstadion
695 91 Laxå

Laxå Motorklubbs prispott 2018
Laxå Motorklubb fördelar årligen bland sina aktiva tävlingsförare en s.k. prispott, som skall
vara ett ekonomiskt stöd till de aktiva medlemmarna samtidigt som det får ses som en
premiering och uppskattning från klubben för de insatser som görs under året på olika
tävlingsbanor. På grund att vi inte klubben inte betalade ut för 2017 så bestämdes det på
årsmötet 2018 att man nu kan söka för både 2017 och 2018.
Bestämmelser för hur prispotten skall fördelas är sammanställt i följande punkter:
1. Prispotten är ett ekonomiskt sponsringssystem för kommande säsong och grund till uträkning
är föregående års prestationer.
2. Prispottens storlek bestäms av styrelsen och är beroende på klubbens ekonomiska ställning vid
tiden för pottens bestämmande.
3. Rätt att delta i prispottens fördelning är alla aktiva förare i Laxå Motorklubb och som varit
medlem i klubben minst ett år före det år som avses, samt förbinder sig att tävla för
klubben i minst ett år efter utbetalningen..
(För att få del av prispott för 2017 måste man varit medlem även 2016 och förbinda sig vara
det 2019, medlemsavgiften måste vara betald för respektive år).
(För att få del av prispott för 2018 måste man varit medlem även 2017 och förbinda sig vara
det 2019, medlemsavgiften måste vara betald för respektive år).
4. Tävlingarna skall räknas per kalenderår dvs. 1/1-31/12
5. Tävlingarna ska arrangeras inom SBF alternativt SVEMOs regi.
6. Sammanställningen över deltagande under året skall vara inlämnade senast 1 februari till
styrelsen för bestyrkande.
för sent inlämnade sammanställningar kommer inte att behandlas.
7. Andelar beräknas enligt följande:
Varje transport-km till och från tävling räknas som en andel
T.ex. Laxå-Örebro 55+55km = 110andelar
Varje utlagd krona i startavgift räknas som en andel. T.ex. 150kr är 150 andelar
(Anmälningsavgift i tävling man inte startat i räknas inte)
8. Placering i klass berättigar till andelar i prispotten, enligt följande:
Klass: Placering
1 - 5
6 - 10
11 -15
16- 20
21 -

50 andelar
40 andelar
30 andelar
20 andelar
10 andelar

7. Klubben förväntar sig motprestation av medlem som vill ta del av prispotten.
Enkla exempel: Har klubbens emblem på tävlingsfordonet och deltar i arbetsdagar,
deltar som funktionär vid klubbens arrangemang etc
Blanketten skickas in till klubben på adress:Laxå Motorklubb Motorstadion 695 91 Lax

