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1. RENN 
STARTKONTINGENTER UTØVERE 
a) Vanlige renn 
Skigruppa dekker alle startutgifter for sine løpere i aldersbestemte klasser til og med junior, i renn som 
arrangeres i henhold til terminlista. Seniorløpere må dekke kostnadene ved renn selv med unntak av 
NC og NM.   
En påmeldt løper som uteblir fra renn, må selv sørge for startavgiften. Unntak fra denne regelen er 
sykdom. Styret holder kontroll på hvilke løpere som er påmeldt og hvilke løpere som deltar. Oversikt 
leveres til kasserer ved sesongslutt som deretter sender regning. 
 
b) Turrenn 
Samtlige løpere dekker selv sine startutgifter i turrenn.  
UNGDOMSBIRKEN ER ET UNNTAK.  
Svarstad ski dekker start kontingente for ungdommen i Ungdomsbirken. 
 
c) Utøvere må selv forhåndsbetale for renn som krever dette. Dette er bl.a. hovedlandsrennet, 
NC, NM jr og ungdomsbirken. Faktura for startkontingent for slike renn sendes skigruppa etter 
endt sesong av hver enkelt utøver. 
 
d) Meldes utøveren på etter ordinær påmeldingsfrist må etteranmeldingsgebyret dekkes av 
utøveren selv. Skigruppa sender faktura etter endt sesong. 
 
HOVEDLANDSRENNET (15 og 16 år), JUNIOR NM OG NORGES CUP  
 
LØPERE 
Løpere som skal delta i Hovedlandsrennet, Jr. NM og Norges Cup får dekket oppholdsutgifter inntil kr 
500 pr døgn.  
For å kunne søke om støtte, må̊ løperen ha deltatt jevnlig på̊ treninger, samlinger og renn. Løpere som 
representerer Svarstad IL må bruke klubbtøy med klubbens sponsorer. 
Løperen dekker selv reiseutgifter. De som sitter på med andre i bil, betaler til sjåføren. 
 
Unntak:  
Der hvor løper må benytte fly for å kunne delta; Da dekker Svarstad IL skigruppa flyreisen med inntil 
1500,-. Vi oppfordrer derfor til billigst mulig flyreise, så bestill i god tid.  
 
Støtte avgjøres og utbetales når kvitteringer er sendt leder. 
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LEDERE 
Svarstad IL skigruppa dekker i utgangspunktet ikke reise og opphold for ledere. 
På de renn skigruppas styre finner det hensiktsmessig å utnevne en leder, som f.eks hvis det må 
benyttes fly og/eller leiebil, vil denne utnevnte lederen få dekket utgifter til opphold og reise med 
inntil kr.3000,-. 
Støtte utbetales når kvitteringer er sendt leder. 
 
ALT RUNDT SMØRING AV SKI BETALER UTØVEREN SELV. 
 
2. SAMLINGER  
a) Klubbsamlinger langrenn 
Klubben dekker en klubbsamling.  
For andre samlinger i klubbregi bør egenandelen være så lav som mulig og maks kr 500 pr utøver. Blir 
samlingene dyrere dekkes resten av skigruppa. Foreldre betaler full pris. Skigruppa dekker kostnader 
til trenere på samlinger 
 
b) Samlinger av Telemark og Vestfold Skikrets langrenn/Nordfylkesamarbeidet/Team Nordre 
Vestfold  
Klubben dekker to samlinger med inntil kr 500 pr samling. 
 
3. SOMMERSKISKOLE  
Aktive løpere som ønsker å delta på Sommerskiskole kan søke Svarstad IL skigruppa om et skistipend 
på inntil kr. 1000,- det året de er 13 og 14 år. Løperen må ha deltatt på 5 renn siste sesong for å få 
dette stipendet. 
 
4. KJØREGODTGJØRELSE TIL RENN/SAMLINGER/TRENINGER 
Vi henstiller alle om «Å GJØRE OPP FOR SEG» når en sitter på til trening, samling eller renn.  
 
5. TRENINGSAVGIFT  
Hovedforeningen krever inn både medlemskontingent og treningsavgift. Dette gjøres to ganger 
pr år. Begge avgifter fastsettes på årsmøte til SIL.  
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6. SKILISENS OG SKIBRIKKE 
Utøvere som fyller 13 år i løpet av sesongen og eldre utøvere må selv sørge for å ha gyldig skilisens. 
Skigruppa får informasjon om dette, og gir deretter beskjed til utøverne om å innbetale lisens.  
 
Norges skiforbundet har valgt å innføre egne emiTag brikker for løpere fra11 år og eldre. 
Utøvere som går i 13 års klassen og eldre må kjøpe egen tidtakerbrikke. Har de ikke egen brikke 
belastes de brikkeleie etter endt sesong. Skigruppa dekker brikkeleie for 11 og 12 år.  
 
Løpere må selv kjøpe emiTag brikker. Disse kan bestilles via www.emit.no 
 
 
7. SØKNAD OM EKSTRA MIDLER TIL UTØVER 17-19 ÅR 
Dersom skigruppas medlemmer har uforholdsmessig store utgifter i forbindelse satsning på langrenn, 
kan de søke styret i skigruppa om å få dekket en del av utgiftene. Dersom man har en privat sponsor er 
det ingen selvfølge at man får støtte.  
Frist for søknader er satt til 1. november. 
Styret behandler søknadene fortløpende og gir økonomisk støtte i forhold til den økonomiske 
situasjonen i skigruppa, med en maksimal støtte inntil 4000,- pr. søker.  
Husk kvitteringer!  
 
8. DUGNAD 
Foresatte som har utøvere som deltar på treningene må regne med å utføre dugnad. Dette er for tiden: 

• 2 gaver pr. utøver à kr. 100 til lotteri (vår/høst).  
• Selge lodd på butikken 
• Hjelpe til under klubbens og idrettslagets egne skirenn og samlinger 
• Annen dugnad i regi av SIL og skigruppa 

 
 
9. GODTGJØRELSE AV TRENERE 
Trenere som deltar hele sesongen sender inn kjøregodtgjørelse på inntil kr 2500. Trenere som er med 
kun halve sesongen sender inn kjøregodtgjørelse på inntil kr. 1250,-. Bruk godkjent 
reiseregningsskjema laget av SIL. Innsendelse av dette gjøres umiddelbart etter endt sesong og innen 
1. Juni.  
Hovedtrenere skal ikke føle seg forpliktet til å delta på dugnader som maling, vasking og loddsalg på 
butikken. 



 

Sist endret 05.02.2018 Side 6 

 
 
10. REKLAME/SPONSORER 
Alle utøvere mellom 13- 20 (tom eldre junior) plikter å bruke Skigruppas reklame under renn og 
trening. Dette er spesielt viktig hvis utøveren er i medias søkelys.  
Skigruppa følger NSF ‘sitt reglement. All reklame er i tillegg godkjent av hovedforeningen. 
 
Dersom utøvere får tilbud om private sponsorer SKAL dette tas opp med styret i skigruppa, som også 
tar dette opp i hovedforeningen.   
Dersom det kan oppstå konflikt mellom klubbens sponsorer og den private sponsoren er det klubbens 
sponsor som gjelder og privat sponsoravtale kan ikke inngås.  
Utøvere med egne sponsoravtaler kan også bli fratatt muligheten til å søke støtte om ekstra midler. 
 
 
11. TEAM NORDRE VESTFOLD 
 
Skigruppas styret bestemmer om Svarstad ski skal være med i Team Nordre Vestfold. For tiden 
betaler skigruppa en fast klubbavgift  på kr 15 000. I tillegg belastes klubben en løperavgift pr 
løper på kr 2000 (15-16 år) og kr 3000 (jr) og en generell avgift pr løper på kr 1000. Skigruppa 
kan kreve tilbake hele eller deler av løperavgiften fra den enkelte løper. Dette bestemmer styret 
fra år til år i forhold til økonomi. 
 


