
RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL AKTIVE 
UTØVERE I SKIGRUPPA–BIF, SESONGEN 2016/2017. 

 
FORUTSETNINGER FOR ØKONOMISK STØTTE FRA SKIGRUPPA–BIF: 
1. Økonomisk støtte blir gitt dersom gruppas økonomi tillater det. 
2. Medlemskontigent i BIF og treningsavgift i skigruppa kr. 250 må være     
betalt. 
3. Dekning/støtte til ”nyinnmeldte løpere”: 
 1 år 50% dekning/støtte 
 2 år 75% dekning/støtte 
 3 år full dekning/støtte 

Aktiviteter i egen regi og startkontigent dekkes fra innmelding. 
4. Lisens for utøver må være betalt. Dette er løperens EGET ansvar.   
(Gjelder kun for utøvere f.o.m. fylte 13 år). 
5. Skigruppa tar forbehold om innføring av egenandeler dersom gruppas 
økonomi tilsier det. 
 
♦ Startkontigent: 

Skigruppa dekker påmeldingsavgiften for utøvere i alle terminfestede renn/arrangement. 
Etteranmeldingsavgift, ikke startet og brikkeleie(for utøvere over 13 år)må utøveren 
dekke selv. 
I turrenn får aktive utøvre dekket inntil kr. 500,- kr i startkontigent. 
 

♦ Team Hadeland langrenn(THL) - junior og senior: 
Brandbu IF skigruppe dekker klubbavgift for alle løpere i klubben som ønsker å satse og som 
blir tatt opp av THL: 
Klubbavgift: 
Junior kr. 10.000 pr. år/kr. 5.000 pr. år(borteboer) 
Senior kr. 15.000 pr. år 
 
Løperavgift - egenandel: 
Junior kr. 20.000* pr. år/kr. 10.000* pr. år(borteboer) 
Senior kr. 30.000* pr. år 
Løperavgift/egenandel * og temalege må utøveren dekke selv – (mulighet til å selge 
rabattkort for  7500 kr). 
 
Motytelse for støtte: 
Dugnad(2 pers.) : på følgende arrangement Tour of Norway for kids(2017), bruktmesse(nov.) 
og 1 vinterarrangment i regi av BIF. I tillegg må dere påregne forespørsel ifbm. 
snøproduksjon, trippelrenn og andre dugnader i skigruppas regi og på Lygna Skisenter. 
BIF skigruppa disponerer 50 cm2 reklameplass på overtrekkstøy og skidress på THL sitt tøy. 
Senior: Personlige sponsoravtaler MÅ godkjennes av styret i skigruppa FØR kontrakt inngås. 
Dette må ikke være en konkurrent til klubbens sponsorer og det må være ledig plass på tøy 
for at sponsor skal bli profilert. 



Aktivitet: delta i alle NC renn/COC cup(senior)/NM  der trener i THL har bestemt 
deltakelse. Samt delta på klubbens samlinger og treninger som passer inn i treningsopplegget 
satt av THL trener. Stille på KM og NM stafett for klubben, dersom de kan stille lag. 
 
Følge kontrakt for THL sesongen 2016-17. 
 
Kontaktperson: Sportslig leder Morten Fosse (morten.fosse@hebb.no el. 92823348) 
 

 
 

♦ Team Hadeland langrenn rekrutt: 
Brandbu IF skigruppe dekker løperavgift for alle løpere(15-16 år) i klubben som ønsker å 
satse langrenn og som blir tatt inn på THL rekrutt: 
Løperavgift: 
Kr. 2500 pr år  
 
Egenandel *må utøveren dekke selv – 1.000 kr* det samme gjelder Teamlege. 
 
Motytelse for støtte: 
Dugnad(2 pers.): på følgende arrangement Tour of Norway for kids(2017), bruktmesse(nov.) 
og 1 vinterarrangment i regi av BIF. I tillegg må dere påregne forespørsel ifbm. 
snøproduksjon, trippelrenn og andre dugnader i skigruppas regi og på Lygna Skisenter. 
Aktivitet: delta i alle renn i kretscupen for 15-16 år og Hovedlandsrennet. Samt delta på 
klubbens samlinger og treninger som passer inn i treningsopplegget satt av THLrekrutt 
trener. 
Følge kontrakt oppsatt av THL for sesongen 2016-17. 
 
Kontaktperson: Arild Gulbrandsen(arild@g.o.no el. 41030080) el. sportslig leder Morten 
Fosse(morten.fosse@hebb.no el. 92823348) 
 

  

♦ Samlinger: 
Klubben dekker alle utgifter til samlinger som går i klubbens regi, men tar forbehold om 
egenandeler. 
Samlinger utenfor klubbens regi - klassene 13 år og eldre: 
Skigruppa-BIF refunderer utgiftene til 2 samlinger(langrennsrelaterte), dog begrenses 
refusjonsbeløpet oppad til kr. 600,- pr. samling. 
Ansvarlig langrenn avgjør hvilke utøvere som får tilbud om denne type samlinger. 
 

♦ Representasjon: 
Egenandel ved deltagelse på representasjonsoppdrag, hvor man er tatt ut av oppdragsgiver, 
kan søkes dekket helt eller delvis i hvert enkelt tilfelle. Gruppa dekker billigste alternativ til 
reise og overnatting, eller fellesreise, for utøver med nødvendig ledsager. Skriftlig søknad 
sendes til styret i forkant. 
 
 
 

 



♦ Hovedlandsrenn(3-5/3 i Tolga): 
Aktuelle utøvere til hovedlandsrenn sender skriftlig søknad om støtte innen 1/12-2016 til 
styret v/sportslig leder. 
Til HL: Gruppa dekker billigste alternativ til reise og overnatting for utøver og leder (ifht. 
antall utøvere). Det stilles krav om en viss deltagelse i renn gjennom sesongen - deltakelse i 
alle renn i Gålå cup 2017 (regional cup i Oppland skikrets for 15-16 år) fram til HL + KM 
arrangement. 

 

♦ COC-, Norgescuprenn og NM junior og senior: 
Aktuelle utøvere (løpere som ikke er i THL) sender skriftlig søknad om støtte innen 1/12-
2016 til styret v/sportslig leder. 
Det stilles krav om en viss deltagelse i renn gjennom sesongen. 

      Gruppa kan gi støtte til dette dersom økonomien tilsier det. 
      
 
Punkt merket med * er for utøvere 17 år og eldre. Her er det sportslig 
leder for langrenn som tildeler støtte etter endt sesong ut fra oppnådde 
resultater inneværende sesong: 

• 50% støtte: Norgescupen totalt - Junior: 15 pl. jenter og 30 pl. 
gutter. Senior: 50 pl. herrer og 25 pl. damer). 

• 25 % støtte: blant første halvdel i Norgescupen totalt. 
• 10% støtte: til øvrige. 

 
Dokumenterte utgifter ifbm. kjøring til HL, NM og NC dekkes etter 
kjøreregning på riktig antall kilometer x kr. 2,- (Ledsager evt. sjåfør som 
er utpekt på forhånd). 
 
• Søknader sendes styret i BIF ski v/sportslig leder Morten Fosse 

morten.fosse@hebb.no 
 

• ALLE regninger betales av den enkelte utøver og regninger det kreves 
refusjon for(etter oppsatte kriterier) leveres kasserer Tone Dahlen innen 
15/4-2017. 
Ingen refusjon uten bilag! 

 
 

Styrebehandlet og godkjent 26.10.16 


