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Dekning av utgifter ved deltakelse i renn for skigruppa sine utøvere: 

Overordnede kriterier: 
1. Gyldig NIF-medlemskap. 

2. Betalt gruppeavgift i inneværende sesong, samt ingen skyldige avgifter. 

3. Påmelding, samt bestilling av reise og evt. overnatting må besørges av deltakerne selv. 

4. Det forutsettes at foreldre/foresatte til utøvere stiller til innkalt dugnadsarbeid  

i skigruppas inntektsbringende arbeid (dvs. onsdagsrenn og/eller Nesodden På Langs). 

 

A) Terminfestede krets-, sone- og landsrenn (også rulleskirenn): 
1. Skigruppa dekker startkontingent til alle renn oppført i Norges Skiforbunds offisielle terminliste med unntak av tur- 

og mosjonsrenn. 

2. Skigruppa dekker brikkeleie, alternativt 50 % av kostnadene ved kjøp av egen EMIT-brikke. 

3. Ved sykdom eller annet forfall forutsettes det at utøveren om mulig sørger for avmelding. 

Dersom avmelding ikke er mulig, skal trener informeres. 

4. Forfall uten gyldig grunn dekkes ikke.  Gyldig grunn er i første rekke sykdom. 

5. Etteranmeldingstillegg dekkes ikke. 

 

B) Hovedlandsrenn: 
1. Utøvere må ha deltatt på aldersgruppens treninger. 

2. Utøvere må ha deltatt på minst fire - 4 krets-, sone- og /eller landsrenn i inneværende sesong hvorav minst ett i KM. 

Følgende utgifter dekkes innenfor rammer nevnt under: 

1. Startkontingenter (100 % iht. bestemmelser under pkt. A) 

2. Reiseutgifter etter regning, evt. kilometergodtgjørelse etter skattefrie satser, samt evt. bom- og parkeringsavgifter. 

3. Kost og losji (det oppfordres til å søke økonomiske fornuftige alternativer). 

4. Kostnader for ledsagere:  Én – 1 pr. 1-2 utøvere, to – 2 pr. 3-4 utøvere, tre – 3 pr. 5-6 utøvere, osv. 

5. Skismøring/smøreservice – Felles opplegg i regi av krets/klubb (100 % etter regning). 

Styret har fastsatt følgende hovedramme: 

- 70 % av en maksimal kostnad på kr. 8.500,- pr. utøver inkl. ledsager(e), ekskl. startkontingenter og skismøring. 

Eksempel : 

Ved en total kostnad på kr. 8.500,- pr. utøver (ekskl. startkontingenter og skismøring/smøreservice), vil egenandelen 

pr. utøver utgjøre kr. 2.550,-.  Kr. 5.950,- er således den maksimale summen som etter retningslinjene kan ytes i 

tillegg til startkontingenter og skismøring/smøreservice. 

Budsjett for forventet deltakergruppe må sendes Nesodden IFSki v/ Styret innen 20. januar i arrangementsåret.  Endelig 

regnskap med dokumentasjon skal sendes skigruppa v/ Styret innen 15. april i arrangementsåret. 

 

C) Norges Cup / NM for juniorer: 
1. Startkontingenter (100 % iht. bestemmelser under pkt. A) 

2. Inntil kr. 4.000,- pr. rennhelg, og totalt kr. 10.000,- pr. sesong dekkes etter utleggsregning vedlagt nødvendig 

dokumentasjon.  Beløpet kan dekke utlegg til reise, kost og losji. 

3. Skismøring/smøreservice – Felles opplegg i regi av krets/klubb (100 % etter regning). 


