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Riktlinjer för utbetalning av bidrag till Svenska Polismästerskap från Svenska 
Polisidrottsförbundet 
 
Förbundsstyrelsen har beslutat följande angående arrangörsbidrag beslutet gäller för 
mästerskap som arrangeras från år 2020 tillsvidare. 
 
Arrangörbidrag betalas ut till alla arrangörer av ett SPM som uppfyller kraven nedan. 
 

• Ett SPM skall ha ett deltagarantal på minst 10 deltagare för att få bidrag 
 

• Ett SPM i lagidrott skall ha minst fyra deltagande lag för att få bidrag 
 

• Grunden för bidrag från Polisidrottsförbundet är till för att främja arrangemang 
av polisidrottstävlingar. 
 

• Storlek på bidraget:  
5000 kr är grundbidraget för SPM som genomförs under 1 dag.  
10 000 kr grundbidrag för SPM som genomförs under 2 dagar. 
15 00 kr grundbidrag för SPM som genomförs under fler dagar än 2. 
Varje arrangör som anser sig behöva mer i bidrag skall skicka in en 
handlingsplan för genomförande av SPM. 

 

• Handlingsplanen skall innehålla en enkel beskrivning av antal tävlingsdagar, 
tävlingsplats, alla eventuella kostnader såsom lokalhyra, funktionärer, domare 
mm. Allt som är av vikt och bör ligga till grund för hur stort bidraget skall bli 
utöver grundbidraget. 

 

• Alla arrangörsbidrag utbetalas vid två tillfällen. Hälften utbetalas ca 4 veckor 
före mästerskapet och resterande senast 4 veckor efter mästerskapet.  

 

• Andra hälften av bidraget betalas endast ut om arrangören skickat in följande 
till kansliet:  
- Ett skrivet referat från arrangemanget skall ha inkommit via mail till kansliet 

inom fyra veckor efter SPMet. 
- 10–15 högupplösta användbara bilder från arrangemanget skall ha 

inkommit via mejl eller ett postat USB till kansliet inom fyra veckor efter 
SPMet. Samt bildtexter till dessa bilder. 

- Resultat i Word eller Excel från arrangemanget skall ha inkommit via mejl 
till kansliet inom fyra veckor efter SPMet. 
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Riktlinjer för utbetalning av 1000 kr extra i bidrag till vissa större SPM 
 
Vissa mästerskap kan få 1000 extra i bidrag efter genomfört mästerskap. Kraven för 
att få detta bidrag är följande. 
 
Tre månader före tävlingsdatum ska ni ta kontakt med Anders på Förbundmedia via 
mail anders.svensson@fbmedia.se 
 
Så snart ni kan skall ni tillgodose Förbundsmedia med: 
- Inbjudan med bild och/eller logotyp 
- Tävlingsprogram / Startlista 
- Information om tävlingen samt annan kuriosa som ni vill ha med 
- Antal program 
- Leveransadress, gärna hemadress med mobilnummer. 
 
Ni förbinder er även att distribuera programbladen till tävlingens deltagare och publik.  
 
Svenska Polisidrottsförbundet utbetalar ersättningen till respektive förenings 
bankkonto efter avslutad tävling. 
 
 
Förbundsstyrelsen 
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