RESEERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA BIDRAG I SAMBAND
MED ORIENTERINGS- OCH FRIIDROTTSTÄVLINGAR 2021
För att få del av reseersättningar, läger och övriga bidrag krävs av Dig:
1. Att Du bär klubbkläder på tävlingar.
2. Att Du ställer upp och hjälper till på klubbens arrangemang.
3. Att Du hjälper till i klubbarbetet.

4. Att Du ställer upp i klubbens stafettlag.
RESEERSÄTTNINGAR:
Resor till kurser och konferenser: 15:- / mil
Vid stafetter utgår ersättning med 4:- / mil och deltagare. Samåkning skall ske.
Anslutningsresor direkt till och från stafetter eller till och från Vetlanda för studerande
och värnpliktiga betalas efter redovisning för kassören på reseräkningsblanketten.
ÖVRIGA BIDRAG:
Anmälningsavgifter
Klubben betalar anmälningsavgifter upp till 120:- (vuxna) och 70:- (ungdomar) vid
orienteringstävlingar och löpartävlingar. Tävlingarna skall vara sanktionerade av
respektive förbund. Styrelsen fattar beslut angående betalning av högre avgifter för
elitlöpare.
Flerdagarstävlingar och tävlingar som hålls under perioden 15 juni-31 juli betalas
inte. Tävling undantagnen under perioden är Tjust tvådagars.
Efteranmälningsavgifter och hyrbrickor bekostas inte av klubben.
Deltagaren svarar själv för inbetalning av anmälningsavgifter till O-Ringen.
Efteranmälningsavgifter, merkostnader vid anmälan samt avgifter för ej startande
faktureras efter höstsäsongen. Merkostnader vid anmälan till Stockholm Marathon
och Lidingöloppet faktureras i samband med anmälan.
Klubbkläder
Ungdomar och juniorer (tom 20 år) subventioneras med 20% på klubbkläder.
Träningsläger
Styrelsen beslutar om avgifter vid egna läger och träningsdagar.
Klubben står för lägerkostnader för USM-, landslags- och regionsläger som medlem
blir uttagen till. Den som blir uttagen skall själv i förväg redogöra för styrelsen
angående dessa kostnader.
Beträffande kostnader för övriga läger måste ansökan i förväg göras hos styrelsen.

Träningshelger och tävlingsresor för orienteringsungdomar och juniorer
Klubben står för 50 % av kostnaden för tävlingsresor till Dalarna, Västervikslägret,
Baltic Cup, junior camp samt träningshelger som arrangeras av Smålands
Orienteringsförbund. Reseersättning till träningshelger utgår med 4:- per mil och
deltagare.

Deltagande i SM / GM / SSM / USM / Swedish League / Elittester
Klubben står för resa (15:-/mil) och logi. Tränings- respektive friidrottskommittén
sanktionerar deltagande.

Prestationsbidrag
Prestationsbidrag betalas ut enligt nedanstående:
SM
H/D21, M/K
H/D18,20, M/K22, P/F18
H/D16, 15 P/F16
H/D20, stafetter

Seger
5.000:3.000:2.000:3.000:-/delt.

Plats 2 - 3
2.000:1.500:1.000:1.500:-/delt.

Plats 4 - 10
1.000:750:500:750:-/delt.

Seger
3.000:Seger
750:-

Plats 2 - 3
1.500:Plats 2 - 3
500:-

Plats 4 -10
750:Plats 4 - 10
200:-

GM
H/D16, 15, 14, 13

500:-

300:-

200:-

SSM
H/D16, 15, 14

300:-

200:-

100:-

Juniorcup
Totalt
Deltävling

