TEAM 1VIS – AVTAL 2018
VIS Fridrott

12.12.2017

Vasa Idrottssällskap är en av de framgångsrikaste friidrottsföreningarna i regionen. VIS har
som mål att försäkra framgång och goda resultat även i framtiden. Du som tävlar i P/F 1417/19 har möjlighet att uppnå goda resultat både för egen del och för föreningen med hjälp
av föreningens TEAM 1VIS-avtal.
Att ingå i TEAM 1VIS innebär att du får ekonomiskt stöd i form av en tävlingsdräkt, deltagande
i ÖID:s Framtidsgrupps läger (2000-2004-födda), deltagande i regionläger och/eller SFI:s
Sjutusanläger i Kuortane, såvida du klarar SFI:s kriterier. Du erbjuds flera ledda träningar i
veckan, du kan få hjälp med dina individuella träningar, och du deltar gratis i DM-,
regionmästerskap, SFIM- och FM. Föreningen ersätter också kostnaderna för sommarens
grenkarnevaler. De som ingår i gruppen erhåller tävlingsdräkt samt en TEAM 1VIS LYFTETskjorta.
VIS vill stöda dig i din friidrottskarriär, men kräver å andra sidan också att du ställer upp för
föreningen. Minimikravet är att du ställer upp i minst 3 DM/Region-/SFIM/FM-tävlingar och
att du tränar minst 3 ggr/vecka.
För att VIS ska kunna finansiera denna möjlighet, ordnas olika evenemang som t ex Nice Run
(www.nicerun.fi). Team 1VIS-idrottare och deras föräldrar förbinder sig vid att fungera som
funktionärer på Nice Run, som 2018 arrangeras i början av juni. Gruppen ska också aktivt
samla in medel i samband med Ärevarvet. Team 1VIS-medlemmar bör till Ärevarvet värva
sponsorer till ett värde av minst 50 euro/idrottare.
Deltagande i värdetävlingar såsom ÖIDM, regionsmästerskap, FM, SFIM, föreningscupen och
SFI-serien, bör prioriteras.
Genom att förbinda dig vid avtalets villkor, ingår du även i föreningens stipendiesystem. De
som undertecknat avtalet betalar föreningens friidrottsavgift 450 € (de idrottare som har
utgifter för egna personliga tränare betalar 250 €, vilket även är avgiften för de idrottare som
inte underteckar avtalet).
Jag ___________________________________ förbinder mig till villkoren i TEAM 1VIS.
__________________________________
Idrottarens underskrift

_________________________________
Underskrift av målsman som har sett kontraktet:

__________________________________
E-mail adress som läses minst 1 ggr/vecka

__________________________________
Namnförtydligande (texta)

Instruktioner:
 Ange storlek på min VIS LYFTET T-skjorta (XS/S/M/L/XL)
 Ge denna blankett till din tränare senast 3.12.2017

___________

