Kungälvs OK, verksamhetsåret 2022

Kostnadsfördelning för tävlingar och läger
Dokumentet beskriver vem som betalar anmälningsavgifter och resor för medlemmar i
samband med tävlingar och läger i Kungälvs OK.

Tävlingar
Under vår och höstsäsong betalar vuxna medlemmar (H/D20 och äldre) sina startavgifter för
alla tävlingar minus en årsrabatt på 1000 kr, övriga ordinarie medlemmar har tävlingsavgifter
kostnadsfria. Klubben står för startavgiften i stafetter där man representerar Kungälvs OK.
Efteranmälningsavgifter, brick-hyra och ”ej start” bekostas av den enskilda medlemmen.
Tävlingar utomlands och semestertävlingar på sommaren betalas av medlemmarna själva
oavsett ålder.
Startavgifter i skid- eller löpartävlingar betalas av medlemmarna själva. Ovanstående gäller
alla orienteringsgrenar, dvs Fot-OL, Pre-O och OL-skytte.

Resekostnader till/från tävlingar och träningar
För tävlingsresor i GOF:s regi som till exempel Götalandsmästerskapen, Unionsmatchen och
SM-tävlingar för ungdomar och juniorer bidrar klubben med halva resekostnaderna (resa, ev.
mat och logi). Om en gemensam klubbresa arrangeras till SM-tävlingar för juniorer kan
liknande bidrag ansökas om i förväg hos UK/TRUT.
Alla övriga tävlingsresor betalas av de tävlande själva. (Detta innebär att vid resor till t.ex.
Daladubbeln, Swedish League m.fl. fördelas hela reseomkostnaderna på de medföljande
medlemmarna och bekostas av medlemmen själv.)
Resor till/från träningar, oavsett arrangör, bekostas av medlemmarna själva.

Särskilda regler för stora kavlar
För 10Mila, 25-manna och liknande kavlar betalar klubben för ordinarie startavgift. Klubbens
deltagande ska godkännas av TRUT och den tävlande ska representera Kungälvs OK.
För 10Mila och 25-manna betalar klubben hela reseomkostnaden (ej mat) för barn, ungdomar
och juniorer upp t.o.m 20 år. Seniorer bekostar detta själva.
För Jukkola betalas viss ersättning ut av klubben för gemensamt boende. Jukkola är
undantagen utlandstävling, dvs klubben ersätter anmälningsavgiften. Resekostnaden betalas
av tävlande själva.

Läger
Kungälvs OKs egna läger, arrangerade av UK/TRUT, betalas av Kungälvs OK. Detta inkluderar
mat, logi och eventuellt andra för lägret uppkomna omkostnader.
På läger arrangerade av GOF och VOF samt på nationella läger (Riksläger) subventioneras
anmälningsavgiften till hälften för juniorer och ungdomar.
Vid behov av eventuell coach till läger, beslutar UK/TRUT antalet och ev ersättning innan
kostanden uppkommer.

Fakturering
Tävlingsavgifter faktureras en till två gånger om året. Då faktureras även
efteranmälningsavgifter, hyrbrickor samt ”ej start” som klubben inte ersätter.
Läger och resekostnader faktureras löpande under året.
Övriga kostnader som uppkommer i samband med träning, tävling, kavlar eller läger
hanteras utanför klubbens ekonomi.

