NANSET IF - SKIGRUPPA
Policy - dekning av kostnader i forbindelse med
deltakelse på stevner, samlinger m.m.
Klubben har vedtatt følgende retningslinjer for kostnadsdekning. Det er en forutsetning
for kostnadsrefusjon at utøvere deltar på felles treninger gjennom sesongen. I tillegg er
det forventet at foreldre deltar på de dugnadsaktivitetene som klubben legger opp til.
Aktive utøvere nedenfor er definert som utøvere til og med fylte 18 år. Regler for
kostnadsdekning gjelder for medlemmer som har betalt full medlemskontingent.
Styret foretar en vurdering av policy for kostnadsdekningen hvert kalenderår og kan
gjøre endringer basert på de økonomiske rammene som styret til enhver tid har
tilgjengelig, og som styret mener er i tråd med en fornuftig drift av idrettslaget.
1. Startkontingenter
Klubben dekker kostnad knyttet til startkontingenter for aktive utøvere (krav til deltakelse
på trening og betalt medlemsavgift). Dette gjelder også rulleskirenn i sommersesongen.
Startkontingenter knyttet til deltakelse i turrenn/mosjonsløp/gateløp etc. dekkes av
deltaker selv (med unntak av Ungdoms-Birken og Moa-løpet).
Betalende medlemmer i turrenn-gruppa får dekket inntil kr 400 i startkontingent knyttet
til ett felles skirenn per år (etter søknad).
Det kreves EMIT brikke ved start i skirenn og alle anbefales å kjøpe sin egen EMIT
brikke. Klubben støtter kjøp av EMIT brikke med kr 200 per utøver (forutsatt at utøver
deltar i skirenn). Refusjon av kostnad dekkes mot bilag. Avgift vedrørende leie av EMIT
i skirenn faktureres etter sesongslutt for utøvere over 11 år.
2.Skistevner (transport, overnatting og kost)
Transport til stevner og samlinger dekkes normalt av utøver, med unntakene for
prioriterte arrangementer som beskrevet nedenfor. Det oppfordres til at deltakere som
sitter på med andre er med på å dele transportkostnadene (bensin, bompenger etc).
All støtte forutsetter at utøvere deltar i renn iført klubbtøy fra Nanset Ski.
Nanset Ski har følgende prioriterte arrangementer i løpet av sesongen, hvor følgende
kostnadsrefusjon gjelder for utøverne:
a. Ungdommens Holmenkollrenn
Transport dekkes av utøver. Kost og losji dekkes med inntil kr 1 500 per utøver.

b. Ungdoms Birken
Transport dekkes av utøver. Kost og losji subsidieres med 50%. Max kr 1 500 per
utøver.
c. Hovedlandsrennet
Hovedlandsrennet vil arrangeres på ulike steder i landet, hvor det vil være store
forskjeller i reisekostnadene fra år til år. Refusjon av reisekostnader vil dekkes etter en
individuell vurdering fra år til år foretatt av styret. Styret er positivt innstilt til at utøvere
fra klubben deltar i Hovedlandsrennet og vil således tilstrebe at utøvere kan delta på
dette rennet. Følgende hovedretningsretningslinjer følges av styret;
i.
Flybilletter dekkes normalt av klubben (lavprisbilletter)
ii.
Det gis støtte til mat og overnatting med kr 800 per dag (max 4 dager)
d.Norgescup jr / NM
For utøvere som deltar for klubben i NC jr og jr NM, så dekkes det inntil kr 8 000 pr
sesong for deltakelse i fire renn. Støtte gis i tilknytning til flyreise, overnatting og evt
leiebil.
3.Reisekostnader trenere og foresatte/reisefølge (transport, overnatting og kost)
Årlig kompensasjon til trenere dekker normalt transportkostnader til arrangementer.
Øvrige kostnader for hovedtrenere i forbindelse med prioriterte arrangementer dekkes
normalt etter samme satser som for utøvere. Det forutsettes da at den som er trener tar
et utvidet ansvar for gruppen av utøvere som deltar i forhold til organisering og
oppfølging av den enkelte utøver.
Foresatte/ledsager vil måtte dekke egne kostnader.

4.Samlinger og annet
a. Rekruttsamling Vierli
Overnatting og kost/losji til aktive utøvere dekkes med ca 50%. Kostnader for èn trener
per treningsgruppe dekkes av klubben.
b. Samlinger i regi av Vestfold og Telemark skikrets
Klubben dekker inntil kr 1 250 per utøver knyttet til deltakelse. Transportkostnader
dekkes av utøver.
c. Rulleskisamling høst
Klubben dekker ca. 50 % av kostnaden for aktive utøvere. Kostnad for èn trener per
treningsgruppe dekkes av klubben.
d. Moa-løpet
Klubben dekker startavgift til Moa-løpet for aktive utøvere

e. Sommerskiskoler
Klubben gir etter søknad inntil kr 1000 i støtte til utøvere (fra fylte 13 år) som ønsker å
delta på sommerskiskoler. Det er en forutsetning at utøver deltar i minst 3 skirenn
påfølgende sesong.
5.Annet
a. Treningsdresser
Klubben tilstreber å tilby utøverne klubbdresser til en gunstig pris. Det er opp til styret å
vurdere tilskudd til dette hvert enkelt år basert på de økonomiske rammene som styret
har tilgjengelig.
Tilskudd:
i.
Overtrekksdress – kr 800
ii.
Racingdress – kr 500
iii.
Vester – kr 200
b. Prepping/smøring av ski
Klubben stiller smørekoffert til disposisjon i forbindelse med skirenn. Tilbudet er i
hovedsak knyttet til yngre utøvere og i forbindelse med behov for smøring av ski på
selve arrangementet. Klubben dekker i tillegg flytende (fluorfri) topping produkter for
utøvere i Ungdommens Holmenkollrenn, Ungdoms-Birken og Hovedlandsrennet.
c. Rulleski
Klubben ønsker å legge til rette for rekruttering og stiller rulleski til disposisjon til aktive
utøvere. Det er en forutsetning at utøvere stiller på felles treninger for å kunne
disponere rulleski. Utøvere fra og med 12 år får låne skøyteski og klassisk ski. Utøver
fra 10 år kan lån klassisk junior ski.
Alle ski skal leveres inn etter endt sesong for vedlikehold og det er ingen rettighet å få
tilbake det samme skiparet som man har disponert tidligere.
6.Dokumentasjon
Refusjon av kostnader skal i alle tilfeller gjøres ved bruk av egne skjemaer for
Utleggsrefusjon eller Reiseregning. Originale bilag legges ved og skjemaer signeres.

