
Økonomiske retningslinjer i Vinne Skilag. 
Sesongen 2015-2016

TRENINGSAVGIFT
 Utøvere f.o.m. 7 t.o.m. 12 år betaler aktivitetsavgift til Idrettsskolen. Vinne Skilag krever 

ikke medlemskontingent, men alle oppfordres til å betale denne. Alle som deltar på 
klubbrenn skal betale medlemskontigent.

 Utøvere 13-14 år faktureres treningsavgift på kr. 500,- per sesong, og 15 år og eldre med 
kr.1000,-  (utøvere som deltar med en viss grad av hyppighet). Medlemskontingent 
forutsettes også betalt.

SAMLINGER
 Samlinger i regi av kretsene (eller høyere nivå) dekkes fullt ut med inntil kr. 2000,- per 

utøver 13-16 år, og kr. 6000,- per utøver 17-21 år (junior), per sesong. Kostnadsdekningen
gjelder utøvere (ikke foreldre/følge). Kostnadsdekningen gjelder direkte 
samlingskostnader, fakturert fra kretsen eller høyere nivå. Kostnadsdekning bortfaller ved 
eventuell doping.

 Hvis utøver ikke møter på samling, må utgifter dekkes av utøver selv, om ikke gyldig 
fravær. Ved sykdom, meld fra så tidlig som mulig før samling.

 Deltagelse på samlinger i regi av Vinne Skilag faktureres slik:

Samling Egenandel
Høstdag: Gratis. Salgsinntekt?

Vålådalen.
Kroner 750,- per person til og med 14 år. 
Kroner 1000,- per person fra det året man 
fyller 15 år. (Helpensjon)

Edsåsdalen

Kroner 500,- per person i egen seng 
(inkludert alle måltider). Maksimalt kroner 
2000,- per familie.
Pluss transport.

Sonesamlinger/verdalssamlinga
Gratis. 
Pluss transport.

Kommersielle skiskoler Dekkes av den enkelte selv

KONKURRANSER
Alle:
Vinne Skilag dekker alle startkontingenter utenfor Vinne og på egne større renn, inkludert 
rulleskirenn, og rulleskiskytterenn, unntatt turrenn og verdalskarusell. Kontingent for 
terrengløp, motbakkeløp o.l dekkes ikke. Medlemskontingent forutsettes betalt. 
Kostnadsdekning bortfaller ved eventuell doping. Ved etteranmeldelse dekker ikke Vinne 
Skilag ekstrakostnadene ved forsinket påmelding. I tillegg dekkes ikke startkontigent ved 
uteblivelse fra renn uten gyldig fravær. Ved fravær skal det meldes gruppekoordinator i 
forkant av fraværet.



Fra sesongen 2015-2016 gjelder følgende for økonomisk støtte til utøvere i Vinne Skilag:
- Utøvere t.o.m 14 år kan få utbetalt inntil kr. 6000,-/sesong.

- Utøvere fra 15 år og eldre kan få utbetalt inntil kr. 12.000,-/sesong.

(Med sesong menes vintersesong, fra november – april)

- Økonomisk støtte til utøvere i Vinne Skilag kan kun skje hvis den økonomiske 
situasjonen i Skilaget er god. Styret i Vinne Skilag kan derfor endre satsene for 
økonomisk støtte på kort varsel, hvis situasjonen tilsier det.

Klasser 13 år og eldre:
Utøvere bør bære Vinne Skilags emblem, og eventuelle sponsormerker, på sitt konkurranse- 
og overtrekkstøy. Det er ønskelig at utøvere benytter Vinne Skilags felles bekledning. 
Eventuelle private sponsormerker skal godkjennes av styret. Retningslinjer og materiell for 
merking av klær fås via gruppekoordinator eller sportslig leder. 

 Midtnorske mesterskap: Vinne Skilag dekker 50%  ut fra kretsens satser. I de tilfeller 
arrangementet er 15 mil eller mer unna, begrenses stønaden til maks kr. 1500.-.

 Hovedlandsrenn, NM og Norgescup : Vinne Skilag dekker 50% av faktiske utgifter ut fra 
kretsens satser. I de tilfeller arrangementet er mindre enn 15 mil fra Vinne er det ingen 
kostnadsdekning. I tilfeller der kretsen ikke arrangerer eget opplegg, skal det bestrebes å 
finne rimeligste reise- og oppholdskostnader. Budsjett etableres på forhånd, og søkes 
godkjent til gruppekoordinator og sportslig leder. Godkjent budsjett for aktuell utøver 
dekkes med 50%. 

 Finale Norgescup: Vinne Skilag dekker reise og opphold for de som er kvalifisert.
      Kostnadsdekningen gjelder utøvere (ikke foreldre/følge), og bortfaller ved eventuell       
      doping.

 For å få utbetalt støtte må juniorløpere bidra på minst 3 dugnader for Vinne skilag. F.eks 
varetelling, skiskole, eller forefallende på stadion.

      15 og 16- åringene skal bidra på skiskolen.

 Reise og opphold ved nasjonale renn, inkludert NM i sommerhalvåret dekkes ikke av 
Vinne skilag.

 Kostnadsdekningen gjelder utøver (Ikke foreldre/følge) og bortfaller ved evt doping.

      
KURS
Vinne Skilag dekker, etter avtale med sportslig leder/ leder  reise, kost/overnatting og 
kursavgift, til deltakelse på kompetansetiltak som Vinne Skilag definerer behov for. 
Grensetilfeller behandles i sportslig komité og styret.

KJØREGODTGJØRELSE (Kurs og større konkurranser): 



Dekke ikke av Vinne skilag.

OPPGJØR:
Kvitteringer fra startkontigenter/ samlinger sendes kasserer etter sesongslutt, og innen 1.mai. 
Støtten bortfaller etter 1 mai, om ikke annet er avtalt med leder.
Lever oppsett over faktiske utgifter. Kvitteringer må følge med.

PASSASJERER til treninger, samlinger og konkurranser som ikke dekkes av Vinne 
Skilag:
Passasjerer, ved privat transport anbefales forespurt om inntil kr. 0,50 pr. km, pr passasjer. 

HONORAR til tillitsvalgte, trenere, ledere m.m.:
Det utbetales ikke honorar. Unntak kan gjøres for innleie av trenere som ikke har familiære 
bånd til utøverne. Tilsagn om honorar skal godkjennes av styret. Veiledende satser for 
honorar er kr. 100,- per time for hovedtrener/ansvarlig, og kr. 50,- per time for hjelpetrener. 
For treningsgrupper klasse 13 år og eldre, kan avvik fra veiledende satser innvilges etter 
behandling i styret.

UTLÅN AV UTSTYR:
Ski
 Alle holder seg med eget skiutstyr. 

Rulleski
 Fra klasse 13 år er det beste å ha eget utstyr til rulleskigåing. Sko, hjelm og staver/pigger 

holder uansett alle seg med selv. Rulleski kan også lånes på økter.
 Fra klasse 15 år anbefales alle utøvere å investere i eget utstyr til rulleskigåing. 

Unntaksvis kan utstyr lånes ut på økter.

Våpen
 Fra klasse 13 år er det beste å ha et eget våpen (som ingen andre justerer 

reimer/kolbe/sikte på, og som man kan trene hjemme med). 
o Våpen kan også lånes på enkeltøkter.

 Fra klasse 15 år anbefales alle utøvere å investere i eget våpen. Unntaksvis kan våpen 
leies for kroner 1500,- per sesong fra klubben, og oppbevares forskriftsmessig i egen 
heim. Utleie gjelder kun aktive utøvere/familier, og under forutsetning av at skilaget har 
tilstrekkelig våpen til disposisjon. Utleie skjer med skriftig avtale.

o Unntaksvis kan våpen lånes ut på økter.

FORBRUKSMATERIELL:
Skismøring:
 Treninger: Skismøring til ”nødhjelp” for ”ukyndige” ytes gratis på ”mandagskveldene”



 Klubbrenn og verdals-/kretsrenn i Vinne: Skismøring til ”nødhjelp” for ”ukyndige” ytes 
gratis 

 Spesielle utvalgte renn (eks. KM stafett): Skismøring til ”nødhjelp” for ”ukyndige” ytes 
gratis

 Renn utenfor Vinne for øvrig: Alle holder seg med sin egen skismøring.

Ammunisjon:
11-12 år: 
 Forbruk på organiserte klubbtreninger og klubbsamlinger (inkludert Verdalssamlinga) 

dekkes gjennom årsavgifta til Idrettsskolen.
 Forbruk av standard treningsammunisjon på klubbrenn dekkes gjennom startkontingenten.
 Forbruk av standard treningsammunisjon på verdals-/kretsrenn i Vinne dekkes av Vinne 

Skilag.
 Forbruk/uttak til egen trening faktureres til innkjøpspris ved sesongslutt.
 Forbruk på renn utenfor Vinne faktureres til innkjøpspris ved sesongslutt.

13 år og eldre:
 Alt forbruk for øvrig faktureres til innkjøpspris ved sesongslutt.
 Uttak av skudd fra klubben faktureres. 

Fakturering skjer ved nyttår og påske.
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