
Information om Skillingaryds FK och Frisksportklubben Skill (FK Skill) 

Skillingaryds Frisksportklubb bedriver barn-, ungdoms- och friluftsverksamheten tillsammans 

med en fristående klubb, Frisksportklubben Skill. FK Skill är en ”klubb i klubben” och 

fristående på så sätt att den har egen styrelse och ekonomi, men är samtidigt integrerad i 

Skillingaryds FK och riktar sig till barn och ungdomar t o m 25 år. Verksamheten för dessa 

åldrar är alltså ett samarbete mellan de olika sektionerna i Skillingaryds FK och FK Skill. All 

tävlingsverksamhet, oavsett ålder på de tävlande, sker i Skillingaryds FK:s regi.   

Anledningen till att vi sedan några år tillbaka har två klubbar är de statliga regler som gäller. 

För att frisksportarna i Sverige ska få bidrag till barn- och ungdomsverksamheten tvingades 

vårt förbund dela upp sig i ett vuxenförbund (Svenska Frisksportförbundet) och ett 

ungdomsförbund (Frisksportens Ungdomsförbund) och denna uppdelning måste ske även på 

distrikts- och klubbnivå. För att vara bidragsberättigad måste minst 60% av medlemmarna 

vara i åldern 0-25 år. Frisksportarna är en organisation som verkligen gör skäl för devisen 

”generationer i gemenskap”: vi har ju allt från nyfödda till seniorer i 90-årsåldern i våra led 

och detta är en styrka och något vi ska vara väldigt stolta över. Detta medför ju dock att en 

uppdelning var nödvändig. Andra organisationer har fått göra likadant för att få ekonomin att 

fungera. 

Detta innebär att alla i åldern 0-25 år som betalar sin medlemsavgift automatiskt blir 

medlemmar i både Skillingaryds FK och FK Skill. För att kunna registrera barn och 

ungdomar med ungdomsklubben FK Skill som ”moderklubb” betalar därför enskilda 

medlemmar 0-25 år, samt de som betalar familjeavgift in sin medlemsavgift till FK Skill på 

bankgiro 588-3921. På så sätt blir FK Skill bidragsberättigad och får del av de statliga 

medlen. 

Medlemmar 26 år och äldre (som inte har barn i åldern 0-25 som ska betala medlemsavgift) 

betalar in sin medlemsavgift till Skillingaryds FK på bankgiro 983-4011. Dessa blir 

medlemmar endast i Skillingaryds FK.   

Vi ber om ursäkt för att det blir litet krångligt, men tyvärr kan vi inte göra något åt det! Om ni 

har några frågor, så bara kontakta Eva-Mari Ohlsson som har koll på ekonomifrågorna både i 

Skillingaryds FK och FK Skill, samt på distriktsnivå. Hon nås på tel 0383-77 00 73, eller via 

mail emfrisksport@hotmail.se.  
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