Retningslinjer for refusjon og forpliktelser ved refusjon
for Kverneland Ski sine aktive utøvere og støtteapparat
1.0 Aktive utøvere
Til grunn for refusjon / dekning av utgifter gjelder de retningslinjer som er nedfelt i dette
dokumentet og vedtatt i styret i Kverneland Ski. Forutsetningen for refusjon er at det er
budsjettmessig dekning.
1.1 Definisjon av aktive utøvere
Aktive er de som deltar i organisert virksomhet og eller får dekket startkontingent. På junior
nivå forutsettes det full sportslig satsing. Definisjonen på aktiv juniorløper innbefatter en
bevisst satsing mot nasjonalt nivå.
1.2. Startkontingent
Påmelding til renn er et personlig ansvar. Klubben dekker startkontingent ved terminfestede
renn ved ordinær påmelding for aktive utøvere. Det dekkes ikke eventuelt økt
startkontingent ved etteranmelding. Stiller ikke utøveren til start uten gyldig grunn, skal
startkontingenten tilbakebetales. Klubbens styre er ansvarlig for at det etableres
tilfredsstillende rutiner i forhold til påmelding, samt sørge for at de utøvere som eventuelt
ikke stiller til start uten gyldig grunn, betaler tilbake startkontingenten til klubben.
1.3 Refusjon i forbindelse med deltakelse i renn.
Det vil alltid være styreleder og trener for stor gruppe i samarbeid som foretar de
skjønnsmessige vurderinger knyttet til uttak til renn og deltakelse i konkurranser hvor
klubben dekker utgifter. Reiseutgifter reguleres gjennom avtale eller ifølge tabell.

Alder

Renn

Dekningens omfang og krav

Langrenn
13-14 år

Ungdommens
Holmenkollrenn (UHR)

Langrenn
15-16 år

Hovedlandsrenn (HL)

Langrenn
15-16 år

Ungdommensstafetten

Langrenn
17-20 år
(junior)
Langrenn
17-20 år
(junior)

Norges Cup

Inntil Kr 2.000,- i
Forutsetter en viss sportslig satsning, og oppmøte på min.
70% av treningene.
Inntil Kr 4.000,Forutsetter sportslig satsning og oppmøte på min 70% av
treningene.
Inntil Kr 2.000,Uttak foretas i kretsen på bakgrunn av HL og/eller
prestasjoner i løpet av sesongen.
Inntil Kr 4.000 ved de 2 første renn
deretter etter avtale med klubben
Forutsetter satsing iflg pkt 1.1
Inntil Kr 4.000
Forutsetter satsing iflg pkt 1.1

NM junior
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1.4 Forpliktelser
 Utøvere som ikke har betalt medlemskontingent, og/eller ikke utført pålagte
oppgaver gjennom medlemskapet som f.eks loddsalg og dugnad får ikke dekket
utgifter av klubben. Andre klubbaktiviteter og arrangement kommer i tillegg. Unntak
kan gjøres i tilfelle noen har andre oppgaver. Styret vurderer dette.
 Løper har selv ansvar for at skiforsikring er betalt etter fylte 13 år. Skidecleration skal
være underskrevet av alle som ønsker å delta i internasjonale renn som Norges Cup –
NM og FIS renn.
 Ny utøver som kommer til klubben i løpet av sesongen, må ordne sitt
medlemsforhold. Styret godkjenner en eventuell utgiftsdekning for sesongen.
 Fra og med deltakelse i 13 års klasse, ønskes bruk av klubbkolleksjon i alle renn,
mesterskap, samlinger og i størst mulig grad i forbindelse med treninger.
 For øvrig vise en adferd og lojalitet som profilerer klubben og våre
samarbeidspartnere på en forbilledlig måte, og som er til eksempel for klubbens
medlemmer. Det skal utøves særskilt oppmerksomhet i forhold til profilering av våre
samarbeidspartnere i media.
 Utøver som får dekket utgifter, bør delta i det årlige klubbmesterskapet, folketoget
17. mai, samt miljøsamlinger forutsatt at det er lagt til tidspunkt hvor det ikke
kolliderer med planlagte samlinger i kretslag.
1.5 Etiske forpliktelser
 Være lojal mot trener, lagkamerater og sponsorer og det vedtatte opplegget gjennom
deltakelse og omtale.
 Være god ambassadør for Kverneland ski og representere klubben på en forbilledlig
måte.
 Snarest mulig varsle treneren dersom løperen forhindres i deltakelse på planlagte
samlinger og andre fellesskapsforhold.
 Være disiplinert og følge de reglene som blir gitt av trener.
 Avstå fra alkohol og andre rusmiddel i forbindelse med samlinger, renn og trening for
øvrig.
2.0 Annen godtgjørelse
 Klubben dekker utgifter til utdanning av trenere. I slike tilfeller vil tilknytning til
klubben og stedet bli tillagt betydelig vekt.
 Utgifter til utdanning av trenere dekkes over budsjettet og attesteres av styreleder.
 Utgifter som ikke er nevnt ovenfor, f.eks bespisning under reise til og fra treninger,
samlinger og konkurranser, dekkes av den enkelte utøver, trener og støtteapparat for
øvrig.
 Dersom særlige forhold tilsier det, kan styret i klubben beslutte å dekke utgifter i
andre tilfeller, eventuelt med høyere beløp enn angitt foran.
 En forutsetning for dekning av utgifter etter disse retningslinjer, er at klubbens
økonomi tillater dette. Det tilligger styret i klubben å ta denne avgjørelsen.
3.0 Budsjett og attestasjonsrutiner
Omfanget av kostnadsdekningen behandles i styret.
Utgifter til aktive utøvere dekkes i hvert enkelt tilfelle og kun om disse er attestert og
godkjent av styreleder.
Vedtatt av årsmøtet i Kverneland Ski, 30. Mars 2017
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