
KAK Motorsport 

Policy för resebidrag till KAK:s juniorförare vid tävling i utlandet 2023
§ 1 Syfte

KAK vill främja klubbens ungdomsverksamhet inom rally, racing och karting. KAK möjliggör detta genom ett 
ekonomiskt stöd till KAK:s juniorförare som tävlar inom bilsporten. Av denna anledning introducerade KAK 
under 2015 en resebidragspolicy på försök.  
KAK:s styrelse har beslutat att för året 2023 tillämpa denna policy, vilken utgör det enda stöd som ges i form 
av pengar från KAK till KAK:s juniorförare inom bilsportens olika grenar.  

§ 2 Omfattning och kriterier för godkänd ansökan

Resebidraget kan sökas för tävling utanför Sveriges gränser under år 2023 och uppgår till 3 000:- per 
tävling/resa. Ansökan kan göras av förare som under 2022 varit, och idag är medlem i KAK, har sin licens i 
KAK Motorsport Södra, Västra eller Östra och har minst en förälder eller målsman som är fullbetalande 
medlem i KAK. Från år 2020 gäller att både sökande och förälder/målsman ska ha varit medlem minst ett 
år. 

Ansökan ska styrkas med kopia på officiell resultatlista med förarens namn tydligt markerat, samt foto på 
förare och tävlingsekipage från tävlingen i fråga, där det tydligt syns att föraren har KAK-märket på sin 
tävlingsoverall och helst även på sitt tävlingsfordon. 

Ersättningen söks i efterhand, dock senast tre veckor, efter aktuell tävling och kan betalas ut för högst fem 
tävlingar per kalenderår. Ersättning kan sökas till och med det år föraren fyller 25 år (dvs är juniorförare). 
Utbetalning förutsätter att medlemsavgiften till KAK är betald, att föraren följer KAK Motorsports stadgar 
och alltid uppträder sportsmannamässigt och är en god och omdömesgill representant för klubben.  

KAK Motorsport beslut om resebidrag kan ej överklagas för det fall att ansökan avslås. 

§ 3 Giltighet

Denna policy antogs som ett försök under 2015 och har nu beslutats av KAK:s styrelse, att i omarbetad form 
gälla under år 2023. För fortsatt giltighet efter utgången av december 2023 krävs ett nytt styrelsebeslut i KAK 
och en uppdatering av denna policy.  

§ 4 Hur man ansöker om KAK-resebidrag samt förutsättning för godkännande

Ansökningsformuläret för år 2023 (se sidan 2) ska fyllas i tydligt och skickas via mail till:  info@kak.se 
tillsammans med resultatlista i PDF-format, där förarens namn är tydligt markerat.  
Bifoga även foton enligt § 2, se ovan.  
En ansökan per tävling/resa skall göras och denna måste inkommit till KAK senast tre veckor efter genomförd 
tävling. 

KAK ser gärna att föraren själv fyller i sin ansökan som sedan skrivs under av förälder/målsman om föraren 
är under 18 år. 

För godkänd ansökan förutsätter KAK att föraren har uppfyllt ovanstående kriterier. 

Ansökningsformulär och information finns även på KAK:s hemsida www.kak.se under rubriken Motorsport. 

mailto:info@kak.se
http://www.kak.se/


Ansökan om Resebidrag 2023 till KAK:s juniorförare vid tävling i utlandet.

Ansökan om resebidrag för juniorförare inom KAK Motorsport Södra, Västra och Östra i enlighet med policy angiven på 

sid 1 till denna ansökan. Ansökan skickas per mail till KAK Kansli, (info@kak.se), tillsammans med resultatlista för aktuell 

tävling och fotografi på förare och tävlingsekipage från tävlingen i fråga. 

OBS! Ansökan måste ha inkommit senast tre veckor efter genomförd tävling. 

Förarens för- och 
efternamn: 

   Personnummer: 

   Tillhör KAK Motorsport : 

Utdelningsadress: 

Postnr och postort: 

Jag har tävlat i gren:  
(rally, karting eller racing) 

 Klass: _____________________________________________ 

Tävlingsland:  

Datum för tävlingen: 

Namn på tävling: 

Om KAK beviljar och jag erhåller bidrag ska det utbetalas till följande konto: 

Plusgiro eller bankgiro:  

Bank med clearing- och 
kontonummer: 

Datum och ort Attesteras - godkänns KAK: 

_________________________________________ 
Underskrift förare 

________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

_________________________________________ _________________________________________ 
Underskrift förälder/målsman 

________________________________________________________ 

Medlemsnummer förälder/målsman 

_________________________________________ 
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