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Policy USM, Cuper, Landslag m.m. 

 

USM  

 

- Lagen står för kostnader gällande kost och logi i steg 1–4. YIF står för reskostnader och chaufförens 
eventuella kostnader och i samråd med sportsligt ansvarig (Michelle eller Mackan) väljer vi bästa 
resealternativ (buss, minibuss, tåg, flyg eller egna bilar)  

- YIF står för ledarnas kostnad på kost och logi under förutsättning att man bor och äter tillsammans 
med spelarna, max 2 st. ledare.  

- Vid eventuellt finalsteg (Steg 5) står spelarna för en kostnad upp till 1 000 kr, detta för att bl.a. täcka 
matkostnader. YIF står för reskostnad samt boende. Bokningar sker i samråd med Sportsligt ansvarig i 
YIF. 

 
(20 pers.)  
 
Policy USM laguttagning:  
 
U 18 spelar med 1 lag (17–18 år), Ska nivåanpassas. Detta i samråd med sportsligt ansvarig samt 
utvecklingsansvarig och involverade tränare. 
U 16 Flickor & pojkar spelar med minst 1 lag beroende på antalet aktiva (15–16 år), tillåtet med 
nivåanpassning. Detta i samråd med sportsligt ansvarig samt utvecklingsansvarig och involverade 
tränare. 
U 14 Flickor & pojkar spelar med minst 1 lag och delar upp i jämna lag. Vid behov för att fylla upp lag 
får man låna spelare från U13. Alla med en god träningsnärvaro ska få vara med och spela. 
U13 deltar inte i USM med egna lag. 
 
Vid flera deltagande YIF lag i USM finalsteg så försöker YIF tillsätta en sjukgymnast eller liknande. 
Dessa eventuella kostnader står YIF för. 
 
Alla anmälningar görs i samråd med (Michelle eller Mackan) 

 

 
Övriga turneringar i Sverige  

 

- Lagen står för samtliga kostnader utom anmälningsavgifter, gäller även ”inbjudningsturneringar”  

- Undantag gäller för beachhandboll turneringar. Alla avgifter och kostnader bekostas av laget själv. 
Dock så betalar YIF lagtält i Åhus Beachhandboll. 

 
Träningsavgifter och medlemsavgifter  

 

- Alla spelare och ledare i Ystads IF ska betala medlemsavgift  

 

- Träningsavgift ska betalas av alla spelare utom ledare/tränares barn och seniorspelare (19 år och 
uppåt) samt nystartad boll & lekgrupp.  

 
Körersättning  

 

- Utgår till ledare och tränare med 18.50 kr/mil för körning till seriematcher och cuper. 
- Måste lämnas in med max 2 månader i tidsintervall. Samla INTE på hög!!!! 

 
Uppdrag i landslag, riksläger och distriktslag  

 



 

 

- YIF står för resekostnad om inget annat anges från respektive förbund. Anmälningsavgift betalar man 
själv. 

 


