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Policy: bonussystem  

 
Bakgrund  
Helsingborgs Simsällskap har i likhet med många andra föreningar ett Bonussystem som ska 
uppmuntra och belöna ideella insatser. Tanken bakom detta system är att man ska ha en 
möjlighet att sänka simmarnas kostnader i samband med tävlingar och läger.  
 
Bonusgrundande aktiviteter  
 
Funktionär vid tävlingar och arrangemang (t ex seriesim, mästerskap, sponsorsim) 
Arbetspassen ska vara mellan 3 – 4 timmar, 1 pass = 1 bonuskupong.  
 
Arbetsinsatser i kommittéer  
Insatserna ska vara sanktionerade av klubbdirektören eller ordförande. Ett arbetspass ska 
vara mellan 3 – 4 timmar, 1 pass = 1 bonuskupong.  
 
Ledarskap vid tävlingar/läger  
Ledare som utses av chefstränaren (gäller alltså inte avlönade instruktörer) att delta som 
ansvarig vid tävlingar eller läger, erhåller en bonuskupong per tävlingspass eller två 
bonuskupong per lägerdag.  
 
Specialaktiviteter (kan vara arbetsinsatser på våra anläggningar, mm.)  
Ett arbetspass ska vara mellan 3 – 4 timmar, 1 pass = 1 bonuskupong. Insatserna ska vara 
sanktionerade av klubbdirektören, ordförande eller annan som delegerats ansvaret.  
 
Ansvarig för kommittén, tävlingen, lägret, osv, är också ansvarig för att alla som är 
berättigade till bonuskupong får ut dessa.  
 
Bonuskuponger kan användas till: 
 
Läger  100 % av kostnaden betalas av simmaren. Med hjälp av 

bonuskuponger kan simmaren minska kostnaden till 50 %.  
 
Tävlingar 100 % av kostnaden betalas av simmaren. Med hjälp av 

bonuskuponger kan simmaren minska kostnaden till 50 %. Alla 
nationella mästerskap och seriesim är kostnadsfria.  

 
Badshopen  10 % rabatt vid köp av produkter, en kupong per produkt. Kupongen 

ska visas innan köpet påbörjas i kassan. Bonuskupongen kan 
kombineras med medlemsrabatt, totalt 20 % rabatt på ordinarie 
priser.  
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Filborna Arena Inträde till simhallen, två personer per kupong. Inträde till gymmet för 
styrke-/cardioträning. Drop-in plats till pass (i mån av plats), en 
person per kupong.  

 
Bonuskupongen 
 

• är värd 100 kr vid betalning av läger och tävlingar, annars enligt inlösen ovan 
• är inte tidsbegränsad 
• är inte möjlig att lösas in mot kontanter 
• är personlig – dock kan syskon använda varandras. Undantag är HS Bonuspoolen.  

 
HS Bonuspoolen  
Det finns möjlighet att donera intjänade bonuskuponger till de som av en eller annan 
anledning har behov av att finansiera aktiviteter som läger och tävlingar. Det kan man göra 
genom att lämna in bonuskuponger till receptionen eller kansliet och säga att det ska till HS 
Bonuspoolen. Klubbdirektören i samband med styrelsen tar beslut i samråd med tränarna 
om hur Bonuspoolen ska fördelas.  
 


