Egenandeler 2021
Sp.kl. Freidig − O-avdelingen
Betaling av startkontingenter, regler for egenandeler og rutiner
for refusjon av utlegg i o-avdelingen i 2021-sesongen
Startkontingenter og egenandeler på individuelle løp og stafetter:
1. Internasjonal representasjon (uttak v/ NOF):
o Ingen egenandel på startkontingent
o Ingen egenandel på reise og overnatting
2. NM:
o Ingen egenandel på startkontingent
o 25% egenandel på reise og overnatting, forutsatt rimeligste
alternativ
o Ingen egenandel for ledere. (Én leder per 4-8 utøvere yngre enn 20
år, avhengig av transportbehov)
3. Norgescup og Sprintliga:
o Ingen egenandel på startkontingent
o 25% egenandel på reise og overnatting, forutsatt rimeligste
alternativ
o Ingen egenandel for ledere. (Én leder per 4-8 utøvere yngre enn 20
år, avhengig av transportbehov)
4. Hovedløpet, O-landsleir og O-idol:
o Ingen egenandel på startkontingent i HL
o 25% egenandel på leir og reise
o Ingen egenandel for ledere. (Én leder per 6-8 utøvere)
5. 10Mila og Jukola
o Ingen egenandel på startkontingent
o 25% egenandel på reise og overnatting
o 25% egenandel for ledere. (Én leder per 6-8 utøvere yngre enn 20
år)
o Refusjon kun for reise- og overnatting organisert av klubben
o Andre lignende stafetter: 100% egenandel for aller.
6. Midt-Norsk Mesterskap (MNM):
o 50% egenandel for løpere under 35 år og deltagere i eliteklassene
(DH21 eller DH17)
o 100% egenandel for øvrige løpere

o I stafettene er egenandel 50% i klasser fra og med DH35, 0% i
yngre klasser
7. Ordinære løp i Trøndelag (Eksempler: KM, Trondheim Sprintcup,
treningsløp, nærløp, ungdomsløp):
o 50% egenandel for løpere under 35 år og deltakere i eliteklassene
(DH21 eller DH17)
o 100% egenandel for øvrige løpere
o I Ungdomsløpene er egenandelen 0% for dem som betaler
treningsavgift
o I stafetter er egenandel 50% i klasser fra og med DH35, 0% i yngre
klasser
8. Løp utenfor Trøndelag og typiske ferieløp (Eksempler: O-festivalen,
Pinseløpene, Veteran-NM):
o 100% egenandel for alle løpere
o Unntak: se pkt 1-6
Samlinger:
9. Freidig-samling i utlandet (Eks: Ukesamling i mars/april på kontinentet):
o 50% egenandel på reise- og overnatting organisert av klubben
o Ingen andeler for ledere. (Én leder per ca 4 utøvere yngre enn 20 år)
o Matutgifter som eventuelt inngår i det organiserte opplegget trekkes
ut og faktureres 100% til både utøvere og ledere.
o Støtte fra klubben til slik samling forutsetter at løperen kun
representerer Freidig på stafetter og individuelle løp nasjonalt og
internasjonalt inneværende sesong
10.Øvrige samlinger og turer (Eksempler: Østersundtur, høstsamling for
10-12 år, Hovedløpsprosjektet, Camp Norway):
o Team Rett I: 50% egenandel på reise- og overnatting organisert av
klubben
o Ungdom: 50% egenandel på reise- og overnatting organisert av
klubben
o Rekrutt: 50% egenandel på reise- og overnatting organisert av
klubben
o Matutgifter som eventuelt inngår i det organiserte opplegget trekkes
ut og faktureres 100% til både utøvere og ledere
o Ingen egenandeler for ledere. (Én leder per ca 4-5 utøvere yngre
enn 20 år)
o Team Rett I: Samlinger med fri påmelding arrangert i regi av NOF,
krets etc (Eks: Camp Norway):
●50% egenandel, maks 2.000kr i tilskudd per samling. Hvis
krav om leder på samling dekker Freidig inntil 1.000kr av
utgifter for leder

●Bidrag med inntil 5.000kr totalt (inkl. utgifter for leder) per
utøver i løpet av 2019
●Forespørsel om dekning søker i forkant til Sportslig leder
som godkjenner samling som relevant
11.Utenbys arrangement som defineres som fellestur (Eks: O-festivalen,
Pinseløpene på Hedmarken, 25-manna):
o Klubben subsidierer overnatting og felles reise (buss) med et
definert beløp. 2021: Klubben skyter inn kr 50 000 for fellestur til
O-festivalen
o Klubbens subsidiering fordeles med ca like stor andel på reise og
overnatting. Konkret egenandel for den enkelte utøver beregnes i
ettertid (avhengig av antallet deltagere fra klubben)
o Startkontingent: Se pkt. 8 (dvs. som for løp utenom Trøndelag) og
pkt. 3 (i tilfelle Norgescup), men også pkt. 6 (hvis MNM er definert
som fellestur
Unntak og andre regler:
12.Egne arrangement, etteranmelding osv.:
o I klubbmesterskap som Freidig arrangerer betales ingen egenandel
o Egenandeler i øvrige løp som Freidig arrangerer er som i løp
arrangert av andre
o Etteranmeldingsgebyr betales alltid fullt ut av den enkelte utøver,
også forhøyet pris på grunn av sen påmelding ved flere
påmeldingsfrister
o Ved ikke-start (DNS) betales alltid 100% egenandel
13.Medlemmer bosatt utenfor Trondheim, men i Norden
o Dersom utgangspunktet for reisen er utenfor Trondheim gjelder de
samme fordelingssatsene som i hovedreglementet. Satsene beregnes
i forhold til billigste reisemåte.
14.Klubben dekker startkontingent på NM, Norgescup og Hovedløp for ski-o
og sykkel-o på lik linje med støtten for fot-o. Reise og opphold til NM,
Norgescup og Hovedløp i skiorientering støttes med 50%, dvs. 50%
egenandeler. Klubben dekker ikke øvrige utgifter i forbindelse med
sykkel-o.
Treningsavgift
15.Følgende treningsavgifter gjelder for 2021:
o Skogslek (-7 år): kr 500,o Rekrutter (8-12 år): kr 1.000,o Ungdom (13-16 år): kr 1.200,o Team Rett I (17- år): kr 1.500,-

o Klubben gir 20% søskenrabatt på treningsavgift, dvs. at første barn
(-20år) betaler full avgift, og de øvrige får rabatt
o Eventuell treningsavgift for landslag/Next Generation/Kraftsenter
som faktureres klubben dekkes fullt ut
Fakturering av treningsavgift og egenandeler
Regning for alle aktiviteter, løp, egenandeler osv. som regnskapsføres av
avdelingen sendes ut to ganger per år. Fakturaene til hver enkelt husstand
baseres på informasjon i påmeldingssystemet og innkomne fakturaer fra andre
arrangører.
Refusjon av utlegg
Rutiner ved innkjøp / utlegg til klubbens aktiviteter:
a) Utlegg spesifiseres på eget skjema (se o-avdelingens webportal) og
bekreftes med kvitteringer. Skjema med vedlegg scannes i én samlet pdf
og sendes kasserer. Skjemaet må inneholde følgende opplysninger:
● Hva utlegget gjelder (materiell til trening, mat, teknisk utstyr, osv.)
● Utleggstype / hva som er innkjøpt, med spesifiserte beløp
● Total sum til refusjon
● Kontonummer
● Signatur
b) Større fakturaer på varekjøp utstedes til Spkl Freidig Orientering PB 4642
Valentinlyst, 7451 Trondheim (org.nr. 937 450 761) og kan sendes direkte
til freidig@uni24.no. Fakturaen må fra leverandørens side merkes med
«400» og navn på den som har bestilt. Kasserer tar kontakt for å avklare
om faktura er i hht bestilling
Bilgodtgjørelse
Bilgodtgjørelsen er skattefri, men skal innberettes. Kasserer i o-avdelingen
rapporterer utbetalt bilgodtgjørelse til hovedklubben, som er ansvarlig for felles
innberetning.
I hovedsak refunderes bilgodtgjørelse for følgende kjøreoppdrag:
Kjøring av løpere og ledere til NM, Norgescup, HL og lignende der bil
(i)
er et alternativ til offentlig kommunikasjon
(ii) Kjøring av løpere og ledere til samlinger og leire der bil er et alternativ
til offentlig kommunikasjon
(iii) Kjøring i forbindelse med løypelegging utenfor Trondheim
(iv) Kjøring til ordinære o-løp og kretstreninger (håndteres separat)
Eventuell annen bilgodtgjøring avgjøres av styret i hvert enkelt tilfelle.

For kjøring i hht. pkt (i) – (iii) dekker o-avdelingen i 2021 kr 3,50 per kilometer,
ingen tillegg for passasjerer. Reiseregninger skal fylles ut for hver reise (se
o-avdelingens web-portal). Regningen skal signeres og sendes i post / som
scannet pdf til kasserer.
For kjøring i hht. pkt. (iv) administreres kjøregodtgjørelsen for hver enkelt reise
av sjåfør og de aktuell passasjerene. Det leveres ingen reiseregning til klubben. I
slike tilfeller anbefaler styret at hver enkelt passasjer betaler kr 0,50 per
kilometer direkte til sjåfør. Godtgjøring til sjåfør bør likevel skjønnsvurderes i
hvert enkelt tilfelle basert på antall passasjerer i bilen slik at godtgjøring etter
pkt. (iv) tilsvarer omtrent satsene som anvendes for pkt. (i) – (iii).
Revisjon av retningslinjer
Dette dokumentet skal gjennomgås i forbindelse med budsjettbalanseringen ved
oppstart av hvert regnskapsår. Dekningssatsene og rutinene vil bli tilpasset den
løpende økonomiske situasjon for avdelingen.
Kontaktinformasjon 2021:
Kasserer:
Elvira Marie Bergheim
elvira.marie.bergheim[+]gmail.com
Tlf 991 63 402

Påmelder:
Helge Rustad
paameld14[+]freidig.idrett.no
Tlf 924 42 103 / 72 55 61 48

