FIS-licenser 2014-15
Från och med juniorer och uppåt i ålder måste du som tävlar lösa FIS-licens. Klubben betalar avgiften för FIS
licens om ansökan fullgjorts innan förhöjd avgift tillämpas. För att vår kassör skall ha en chans att hinna med att
betala i tid ber vi er att senast den 20 maj ha anmält er FIS licens på Idrott on Line. Den 21 maj går han in och
läser av vilka som anmält sig och betalar. Den som då inte är anmäld får själv betala in avgiften inkl. den förhöjda
avgift som förbundet tar ut efter den 26 maj. Vid förnyelse av FIS licens betalar klubben avgiften enligt samma
regler som ovan men under förutsättning att åkaren har startat på minst en FIS/ENL tävling under föregående
säsong.Har man haft FIS licens under säsongen men inte åkt någon FIS/ENL tävling och vill förnya licensen
ytterligare en säsong får man betala detta själv!
Hänsyn tas till sjukdom/skada eller annat giltigt förfall som inneburit att åkaren inte kunnat genomföra
någon FIS/ENL tävling.

FIS Licens – Info från Svenska Skidförbundet (se på förbundets hemsida)
FIS-licenser 2014-2015
Ni som vill åka internationella tävlingar säsongen 2014-2015 måste ansöka om FIS-licens.
Åkare födda 1998 och tidigare.
OBS! Detta gäller även er som haft FIS-licens under föregående säsong.
Så här gör ni för att ansöka om FIS-licens: Gå in på er Idrott Online sida på
tävlingskalendern och sök tävlingen "FIS-licens 2014-2015" som finns på datumet
2014-05-05. Ni måste söka på alpina tävlingar och månaden maj för att få fram den.
Gör anmälan om FIS-licens precis som ni gör när ni ska anmäla er till en vanlig
tävling.

Komplett ansökan är: FIS licensansökan (via Idrott online) senast 25 maj 2014
Betalning 450 kr senast 26 maj, därefter 650 kr
Inskickad åkardeklaration i original för åkare som inte tidigare tävlat FIS.
Svensk medborgare med svenskt pass
Betalning: FIS-licensen kostar 450 kr vid ansökan och betalning senast Måndag 26/5 och 650 kr därefter. Ni betalar in
på BG: 720-7699, ange "Alpin FIS-licens" samt åkarens namn och klubb på betalningen. OBS! Ingen FIS-licens
utfärdas före betalningen kommit SSF tillhanda.
Ni som ansökt och betalat FIS-licens senast 25 maj kommer att finnas med i FIS-lista nr 1 som kommer ut den 1 juli 2014
Viktigt att vara med på lista 1 för att inte tappa resultat när punkterna beräknas
Vid anmälan efter den 25 maj anmäler ni er via mail till karin.sundberg@skidor.com, bifoga
kvitto på betald FIS-licens och om det är en ny licens ska även åkardeklarationen i original
skickas per post till Svenska Skidförbundet, Karin Sundberg, Box 26, 830 14 Åre. Kostnaden
är 650 kr för licenser som anmäls på detta sätt.
OBS! Om ni redan har FIS-kod men den inte kommer upp på anmälningslistan,
kontakta karin.sundberg@skidor.com omgående.
Åkare som tävlar i internationella tävlingar och är junior eller äldre måste ha denna licens. I licensen ingår ingen försäkring.

Åkardeklaration (Athlete´s declaration)
Åkare som inte tävlat FIS tidigare, måste skicka in nedanstående åkardeklaration om ni tänker tävla under säsongen 20142015 för utan den kommer inte er FIS-licens att registreras. Den måste skickas in i original, ej kopia, och om åkaren inte är
myndig ska den vara underskriven både av åkaren och målsman.
Skickas till Svenska Skidförbundet, Karin Sundberg, Box 26, 830 14 Åre.

Blanketten på engelska skall fyllas i och skickas till SSF.

