
Prinsipper for klubbstøtte til deltakelse på løp, samlinger mv. 
 

Hensikten med disse regningslinjene er 

 å sikre forutsigbarhet for utøvere og foreldre 

 å sikre likebehandling mellom utøvere det enkelte år 

 å sikre likebehandling mellom utøvere i ulike år 

 å ivareta klubbens økonomi, og derved sikre videre drift av klubben 

 

Konkrete satser for inneværende år vil bli satt når klubbens inntekter er avklart, innen 1. mai. 

 

Løp / arr. type Krav til utøver 

for klubbstøtte 

Klubben dekker Utøver 

dekker 

Merknad 

Treninger Ingen Kart Reise Mo OK ønsker flest mulig 

deltakere 

Helgelandsræs (HR) Ingen Kart, start-

kontingent 

Reise (Mo, 

Korgen, 

Mosjøen, 

Hemnes) 

Mo OK ønsker flest mulig 

startende 

KM Ingen Startkontingent, og 

evt. overnatting 

Reise, mat og 

egenandel kr 

100 

Lavterskeltilbud, Mo OK 

ønsker flest mulig 

startende. Miljøskapende 

for yngre og eldre utøvere. 

Større bredde i 

konkurransen, godt tilbud 

for yngre og eldre utøvere 

Rekruttsamling 

(trad. Nesna / 

Utskarpen) 

Ingen (til og med 

12 år) 

Kart, reise, 

overnatting og mat 

Egenandel kr 

100. 

Rekruttering. 

Miljøskapende. 

Ungdomssamling 

(trad. Meløy, 

Kjerringøy, 

Gildeskål) 

Ingen (13 år og 

oppover) 

Kart, reise, 

overnatting og mat. 

Egenandel kr 

300.  

Rekruttering. Sportslig 

utvikling av ungdommer. 

Miljøskapende. 

Hovedløpet / O-

landsleiren 
 Deltatt på minst 

2/3 av treninger 

 Deltatt på minst 

1/2 av HR 

 Deltatt på alle 

KM, hvis ikke 

særskilte 

forhold osv., 

etter styrets 

vurdering 

Påmelding, reise 

mat og overnatting.  

Egenandel kr 

1000.  

Større 

egenandel 

hvis store 

kostnader 

med reisen?  

Lista ligger litt høyt, noe å 

jobbe mot. Sportslig og 

sosial utvikling av løpere. 

NNM Som for 

hovedløpet 

Startkontingent og 

overnatting. Reise-

støtte inntil kr 1000 

i aldersbestemte 

klasser. 

Mat og 

egenandel 

minst kr 500 

Ønsker høy deltakelse av 

klubbens ”aktive”. 



Løp / arr. type Krav til utøver 

for klubbstøtte 

Klubben dekker Utøver 

dekker 

Merknad 

Nord-Norsk samling 

for DH13 – DH21 

Som for 

hovedløpet. 

Startkontingent, 

felles reise og 

overnatting for 

utøvere i alders-

bestemte klasser. 

Mat + 

egenandel kr 

1000 

Miljøskapende og 

sportslig utviklende 

samling for utøvere og 

ledere fra Nord-Norge. 

NM / Norgescup, 

inntil 5 årlige reiser. 

 

Mer enn 5 reiser 

vurderes det enkelte 

år for utøvere med 

sjanse til gode 

plasseringer 

sammenlagt. 

 Deltatt på minst 

2/3 av treninger 

 Deltatt på minst 

1/2 av HR 

 Deltatt på alle 

KM, hvis ikke 

særskilte 

forhold osv., 

etter styrets 

vurdering 

 Bidragsyter til 

klubbens yngre 

utøvere. 

Startkontingent, 

felles reise og 

overnatting for 

utøvere i 

aldersbestemte 

klasser. 

Mat + 

Egenandel kr 

1000 pr reise 

”Premie” for aktiv 

deltakelse.  

 

Norgescup kan potensielt 

medføre store kostnader 

for Mo OK. Derfor er det 

nødvendig med styrets 

vurdering hvert enkelt år. 

Utvalgt ”ferieløp”, 

1-2 løp pr sesong. 

(O-ringen, Midnatts-

solgaloppen e.a.) 

Ingen. Åpen 

invitasjon til 

medlemmene. 

Påmelding for 

utøvere i 

aldersbestemte 

klasser 

Reise, 

overnatting 

og mat. 

Miljøskapende og 

sportslig utviklende for 

yngre og eldre utøvere. 

MNM / Trondheim 

Open o.l. etter 

konkret vurdering 

av styret det enkelte 

år 

 Deltatt på minst 

2/3 av alle 

treninger 

 Deltatt på minst 

½ av HR 

Startkontingent og 

overnatting 

Mat, reise Miljøskapende for yngre 

og eldre utøvere. Større 

bredde i konkurransen, 

godt tilbud for yngre og 

eldre utøvere 

Barentskamp Som for 

hovedløpet 

Påmelding og 

reisestøtte inntil kr 

1000. 

Egenandel 

minst kr 500. 

 

 

I tillegg til det som står i tabellen gjelder 

1. Satsene og løpene i tabellen ovenfor er veiledende for styret. 

2. Dersom klubbens budsjett tilsier det, økes egenandelene eller antall løp med støtte fra klubben reduseres. 

3. Tabellen er satt opp i prioritert rekkefølge. Dersom det må kuttes, kuttes først nederst i tabellen 

4. Utøvere som dekker sine kostnader selv, inviteres til å delta i f.eks. hovedløp eller NM selv om de ikke 

er ”kvalifisert” til støtte i henhold til tabellen ovenfor!! 

5. Der hvor klubben dekker reise, er satsen for bruk av egen bil kr 0,50 pr km pr utøver/leder.  

6. De som ikke benytter seg av klubbens felles reise, kan etter vurdering / søknad innvilges reisestøtte 

tilsvarende klubbens kostnader ved felles reise. EA forutsettes på minst samme nivå som for de som 

benytter felles reise. 

 

Retningslinjene er vedtatt på styremøte styremøte 3. april 2011. 

 

Utarbeidet 2. mars 2008, sist oppdatert 3.april 2011.  

 

Tore Kolstad 


