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Økonomiske retningslinjer for Lardal orienteringslag  
 
1. Medlemskontingent 
 
All deltagelse i aktiviteter i laget forutsetter innbetalt medlemskontingent. 

Årlig medlemskontingent i laget: 
 
Barn < 17 år   kr 200 pr år (50% søskenrabatt) 
Voksen    kr 300 pr år  
Støttemedlem  kr 100 pr år  
 
Treninger er gratis for alle som har betalt medlemskontingent.  
 
 
2. Startkontingenter 
 
Barn/ungdom/studenter < 25 år: 
O-laget dekker startkontingenter til alle terminfestede løp inkl. stafetter, men følgende dekkes ikke: 

- Etter-anmeldings-gebyr. 
- Brikke-leie.  
- Uteblivelse (påmeldt, men ikke startet), 
- Ferieløp i skolens sommerferie, bortsett fra helgeløp i juni og august.  
 

O-laget sender faktura ved sesongslutt på eventuelt skyldig beløp.  
 
Voksne: 
Alle utgifter dekkes av den enkelte løper. O-laget sender faktura ved sesongslutt på skyldig beløp, 
eventuelt kan løperen be om faktura flere ganger pr år.  
 
 
3. Løper-brikker (EKT) 
 
Løper-brikker bestilles felles av o-laget. Løper-brikker selges normalt til selvkost. 
 
 
4. Kriterier for dekning av utgifter   
 
4.1 Generelt: 
 
I mesterskap/samlinger med og uten fri deltagelse avgjør styret hvem som får utgiftsdekning, og hvor 
mye den enkelte får.  
 
Reiseutgifter dekkes i utgangspunktet av den enkelte deltager/løper. Det kan imidlertid søkes styret 
om dekning. Frist for søknad er 2 måneder etter aktuelt arrangement. Reiseutgifter dekkes eventuelt 
etter billigste reisemåte.  
 
Ledere vil få dekning etter de samme reglene som deltagere dersom det er påkrevd ledere fra 
klubben. Dersom det ikke er påkrevd ledere må alt dekkes av den enkelte.  
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4.2 Hovedløp for yngre (HLY) / O-landsleir (OLL): 
 
Klubben betaler starkontingent på HLY. Øvrig deltager-avgift på HLY/OLL betales med 75% 
egenandel.  
Dekning av utgifter forutsetter at løperen løper i klubbdrakt.  
 
4.3 Treningssamlinger / leirer (MOT TV, o-troll leir mm):  
 
Dersom deltageragiften er på nivå med kontingent i nasjonale løp (< 200 kr) dekker klubben 100 %. 
Dersom deltageravgiften overstiger dette, er egenandelen 50 %. Styret vil kunne kreve høyere 
egenandel dersom leiren har en stor andel utenomsportslige aktiviteter.  
 
4.4 Større stafetter (Jukola, Tiomila), Jr-cup, testløp:  
 
Dekning av utgifter til ovennevnte må avklares med styret i forkant av påmelding. Det må påregnes 
en egenandel på 50-75%. 
 
Dekning av utgifter forutsetter at løperen løper i klubbdrakt, eventuelt kretsdrakt. 
 
5. Dugnader  
 
Aktive medlemmer av o-laget plikter å delta på de dugnader man blir innkalt til. For barn under 15 år 
innebærer dette normalt at en av foreldrene må stille opp. Kan man ikke stille, må man selv sørge 
for å skaffe stedfortreder, eller bytte med andre.  
 
 
 
Styret gis av årsmøtet fullmakt til å justere de økonomiske retningslinjene for å sikre 
kostnadsdekning. I tillegg har styret fullmakt til å utøve skjønn og sunn fornuft ved behov.  
 


