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AVGIFTER FÖR TÄVLINGAR 
För tävlingar gäller fasta avgifter. Inga avdrag görs från den fasta avgiften om deltagare väljer att 

exempelvis inte äta, bo eller resa efter VöSS upplägg. 

AVGIFTER FÖR TÄVLINGAR I VÄXJÖ 
Tävlingar som arrangeras i Växjö kostar:  

150 kr för en halvdag (ett tävlingspass)  

300 kr för en heldag (en tävlingsdag)  

AVGIFTER FÖR TÄVLINGAR UTANFÖR VÄXJÖ 

Tävlingar som arrangeras på annan ort än Växjö kostar:  

250 kr för en halvdag (ett tävlingspass)  

500 kr för en heldag (en tävlingsdag)  

1000 kr för två dagar  

1500 kr för tre dagar  

Tävlingar som är längre än tre dagar eller arrangeras utomlands har andra avgifter som presenteras i 

samband med anmälan till tävlingen. 

AVGIFTER FÖR SMÅSTJÄRNETÄVLINGAR & KRONOBERGSCUPEN 
De första mindre tävlingarna Småstjärnorna och Kronobergscupen kostar: 

Småstjärnorna - kostnadsfri   

Kronobergscupen - 50kr 

AVGIFTER FÖR NATIONELLA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 
Mästerskapstävlingarna SM/JSM och Sum-Sim (50m) och Riksfinal är tävlingar som subventioneras av 

VöSS men simmaren får betala en symbolisk kostnad/summa. 

BETALNINGSVILLKOR 

Till alla tävlingar gäller bindande anmälan och avgiften för tävlingen faktureras och ska betalas 

oavsett om deltagaren sedan deltar på tävlingen eller ej och oavsett anledning.  

Missad start på tävling som har skett av oaktsamhet och medför straffavgift bekostas av deltagaren. 
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AVGIFTER FÖR LÄGERVERKSAMHET 
För lägerverksamhet gäller fasta avgifter. Inga avdrag görs från den fasta avgiften om deltagare väljer 

att exempelvis inte äta, bo eller resa efter lägrets upplägg. 

 

Kostnad för lägerverksamhet presenteras i samband med anmälan till lägret.  

BETALNINGSVILLKOR 
Till all lägerverksamhet gäller bindande anmälan och avgiften för lägret faktureras och ska betalas 

oavsett om deltagaren sedan deltar på lägret eller ej och oavsett anledning. Vid dyrare 

lägerverksamhet såsom utlandsläger, erbjuds oftast deltagaren att boka till avbokningsskydd mot en 

extra kostnad. VöSS hänvisar även deltagaren att kolla upp vad som gäller kring 

ersättningsmöjligheter från sitt eget försäkringsbolag i samband med lägerverksamhet. 

 


