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STOCKHOLM MEAN MACHINES IF – POLICY AVSEENDE TRÄNINGSAVGIFTER

Policy avseende träningsavgifter – Stockholm Mean Machines IF
Syftet med denna policy är tydliggöra de regler som gäller avseende prova-på, träningsavgifter,
licensavgift och medlemsavgifter i Stockholm Mean Machines IF.

Förutsättning för medverkan i Stockholm Mean Machines tränings- och
tävlingsverksamhet





Spelaren skall vara upplagd i Idrott-online
En spelare får inte delta i tränings eller tävlingsverksamhet utan erlagd träningsavgift.
Undantag är deltagande i prova-på-verksamhet eller förlängd prova-på-verksamhet, som
regleras med av föreningen definierad prova-på-avgift samt förlängd prova-på-avgift.
Prova-på-deltagare skall vara registrerade i Idrottonline för att få deltaga i
träningsverksamhet.

Definitioner
Säsong: En säsong anses pågå från första dag i påföljande månad efter avslutad tävlingssäsong, till
tävlingssäsongs slut. Tävlingssäsongen beslutas av SAFF samt STAFF.
Säsongsuppehåll: Perioden mellan Tävlingssäsongs slut och Säsongs start. Ingen typ av
föreningsorganiserad träning pågår under denna period.
Medlemsavgift: Beslutas av årsmötet och berättigar till röst vid föreningens officiella organ.
Träningsavgift: Beslutas i samband med årsmötet, baserat på den budget som beslut tagits på.
Träningsavgiften medger deltagande i tränings- respektive matchverksamhet under en Säsong.
Spelaren betalar träningsavgift baserat på den åldersgrupp vari spelaren tillhör.
Licensavgift: Avgift som betalas av Stockholm Mean Machines till SAFF eller STAFF som berättigar till
spel och försäkring i amerikansk fotboll. Avgiften fastställs i av SAFF satta Tävlingsbestämmelser.
Prova-På: En spelare som vill prova-på att spela amerikansk fotboll. Detta gäller endast ej tidigare
licensierade amerikanska fotbollsspelare. Prova-på gäller i fem tillfällen av ordinarie
träningsverksamhet, eller i särskild planerad prova-på-verksamhet.
Förlängd Prova-På: En spelare från åldersgrupp U15, U17 och U19, som aldrig tidigare varit
licensierad amerikansk fotboll-spelare, har rätt att förlänga sin prova-på-period, från 5
träningstillfällen till att omfatta säsongens alla träningar fram till Tävlingssäsongens start, dock längst
till den 10 april innevarande säsong. Styrelsen fastställer årligen Förlängd Prova-på-avgift.
Åldersgrupp: SMM har följande åldersgrupper









U9: spelare som är upp till det år de fyller nio år
U11: spelare från det år de fyller 10 år till det år de fyller 11 år
U13: spelare från det år de fyller 12 till det år de fyller 13 år
U15: spelare från det år de fyller 14 till det år de fyller 15 år
U17: spelare från det år de fyller 16 till det år de fyller 17 år
U19: spelare från det år de fyller 18 till det år de fyller 19 år
Senior DAM: från det år de fyller 16
Senior HERR: från det år de fyller 19
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Nedsättning av träningsavgift
Spelare som erlagt förlängd prova-på avgift under innevarande säsong är berättigad till nedsättning av
träningsavgift motsvarande förlängd prova-på avgift, om träningsavgiften överstiger så kallad ”förlängd
prova-på avgift”.
Spelare som ansluter till Stockholm Mean Machines tränings- och tävlingsverksamhet under
säsongen, berättigas till nedsatt träningsavgift enligt följande regel:






Säsongsstart till och med matchstart: 0 % minskad träningsavgift när spelaren börjar sin
verksamhet i samband med säsongsstart och upp till och med tävlingssäsongs start.
Från matchstart till och med säsongsslut: Nedsatt träningsavgift med krav på betalning av del
av kvarvarande säsong (i hela månader räknat) i förhållande till full säsong.
o Exempel: Säsongen börjar 1/9 och slutar den 30/6 påföljande år. Säsongsuppehåll
mellan 1/7 till och med 30/8. Tävlingssäsongen påbörjas i 1/4 och avslutas den 30/6.
 Spelare som ansluter den 1/10, och varit medlem i föreningen för
innevarande år, betalar:
 Full träningsavgift (inkluderar licensavgift)
 Spelare som ansluter den 1/10, och ej varit medlem i föreningen för
innevarande år, betalar:
 Full träningsavgift (inkluderar licensavgift)
 Medlemsavgift
 Spelare som ansluter i maj månad, och ej varit medlem i föreningen för
innevarande år, betalar:
 Medlemsavgift
 2/12 av träningsavgiften
 Licensavgift (enl Tävlingsbestämmelserna 2016, 730 kr för senior,
300 kr för junior)
Spelare som också agerar tränare i föreningen kan få sin träningsavgift nedsatt enligt följande
regel.
Reducering av träningsavgift

Spelares Närvaro som tränare, baserat på
registrering av närvaro i idrottonline
>75%
50-74%
25-50%
<25%

100 % eller 100 tillfällen
75 % eller 75 tillfällen
50 % eller 50 tillfällen
25 % eller 25 tillfällen


Spelare vars målsman är tränare i föreningen har rätt till nedsatt träningsavgift enligt
följande regel. Regeln gäller för maximalt en spelare per målsman .
Reducering av träningsavgift

Målsmans Närvaro som tränare, baserat på
registrering av närvaro i idrottonline
>75%
50-74%
25-50%
<25%

100 % eller 100 tillfällen
75 % eller 75 tillfällen
50 % eller 50 tillfällen
25 % eller 25 tillfällen
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Ändring av avgift med anledning av deltagande i annan åldersgrupp än vad ålder
medger




Flicka som är från 16 år har enligt Tävlingsbestämmelserna (SAFF) rätt att delta i verksamhet
för Senior DAM. Spelaren betalar, då SMM inte kan tillhandahålla spel för åldersgrupp vari
spelaren ingår, för den åldersgrupp hon ingår i och inte i den åldersgrupp hon deltar i.
o Exempel: En flicka 16 år gammal deltar i verksamhet för Senior DAM, men betalar
träningsavgift för U17, som är den åldersgrupp som hon tillhör.
Om en spelare av Tävlingsutskottet (SAFF) medgivits dispens att delta i annan åldersgrupp,
än vad spelarens ålder medger, så skall spelaren betala avgift baserat på den nya åldersgrupp
vari spelaren kommer att delta i.
o Exempel: Spelare 14 år gammal har efter, av SMM process för ”Flytt av spelare från
yngre åldersgrupp till äldre åldersgrupp och vice versa”, fått dispens för att delta i
annan åldersgrupp, U13. Spelaren betalar då träningsavgift för U13.
o Exempel: Spelare 14 år gammal har efter, av SMM process för ”Flytt av spelare från
yngre åldersgrupp till äldre åldersgrupp och vice versa”, fått dispens för att delta i
annan åldersgrupp, U15. Spelaren betalar då träningsavgift för U15.
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