
     Aktivitetsavgift IL Kolbukameratene  Ski langrenn - sesongen 2018/2019 

 

Aktivitetsavgiften er differensiert etter alder og aktivitet. 

Følgende satser er vedtatt av Langrennsutvalget i KK høsten 2018: 

 

Klasse Avgiftens størrelse 

8  -   10 år Kr      700,- 

11 – 12 år Kr   1 000,- 

13 – 14 år Kr   1 200,- 

15 – 16 år Kr   1 600,-  

17 år og oppover Kr   2 000,- 

 

Aktivitetsavgiften for Ski langrenn betales med en halvpart høst og en halvpart vår.  Giro blir tilsendt. 

 

  



    Hva dekker klubben av utgifter – sesongen 2018/2019 

Klasse Utøver – KK dekker følgende Trener – KK dekker følgende Kommentar 

8-10 år  Startkontingenter på skirenn og rulleskirenn 

 50% av oppholdet på KK’s skisamling 

 50 % av oppholdet på KK’s 
skisamling 

 Klubben dekker ikke differansen mellomvanlig 
påmelding og etter anmelding samt lån av 
brikker fra andre klubber. Klubben dekker 
heller ikke påmeldinger der utøver ikke stiller 
opp dersom det ikke er sykdom o.l. 

11-12 år  Startkontingenter på skirenn og rulleskirenn 

 50% av oppholdet på  KK’s skisamling 

 50 % av oppholdet på KK’s 
skisamling 

 Klubben dekker ikke differansen mellomvanlig 
påmelding og etter anmelding samt lån av 
brikker fra andre klubber. Klubben dekker 
heller ikke påmeldinger der utøver ikke stiller 
opp dersom det ikke er sykdom o.l. 

 Dekker ikke turrenn som f.eks ungdomsbirken 

13-14 år  Startkontingenter på skirenn og rulleskirenn 

 50% av oppholdet på KK’s skisamling 

 Inntil kr 500 pr utøver pr døgn etter regning 
til opphold ifbm Ungdommens 
Holmenkollrenn (UH) 

 50 % av oppholdet på KK’s 
skisamling 

 Inntil kr 1.000 pr trener etter regning 
ifbm Ungdommens Holmenkollrenn 
(maks to trenere) 

 Klubben dekker ikke differansen mellomvanlig 
påmelding og etter anmelding samt lån av 
brikker fra andre klubber. Klubben dekker 
heller ikke påmeldinger der utøver ikke stiller 
opp dersom det ikke er  sykdom o.l. 

 Dekker ikke turrenn som f.eks ungdomsbirken 

 Ved deltagelse av mer enn to trenere på UH, 
fordeles støtten andelsmessig på antall trenere. 

15-16 år  Startkontingenter på skirenn og rulleskirenn 
+ Hovedlandsrennet 

 50% av oppholdet på KK’s skisamling 

 50% av oppholdet på skisamling i regi av 
Oppland skikrets maks 1000 kr pr sesong 

 Inntil kr 500 pr utøver pr døgn etter regning 
til opphold ifbm Hovedlandsrennet, (H) samt 
inntil kr 1.000 til fly 

 

 

 

 50 %  av oppholdet på KK’s 
skisamling 

 Inntil kr 1.000 pr trener etter regning 
ifbm Hovedlandsrennet (maks en 
trener) 

 Ved deltagelse av mer enn en trener på H, 
fordeles støtten andelsmessig på antall trenere. 

 Leder og øvrig støtteapparat fra Oppland 
skikrets på Hovedlandsrennet 

 Dekker ikke turrenn som f.eks ungdomsbirken 
 



 

17 år og 

eldre 

 Startkontingenter på skirenn og rulleskirenn 
+ NM 

 Medlemsskap i GTL 

 50% av oppholdet på KK’s skisamling 

 50% av oppholdet på skisamling i regi av 
Oppland skikrets, inntil kr 1.000 pr sesong 

 Inntil kr 500 pr utøver pr døgn etter regning 
til opphold ifbm Norgescuprenn 

 Inntil kr 500 pr utøver pr døgn etter regning 
til opphold ifbm NM, samt inntil kr 1.000 til 
fly 

 

 50 %  av oppholdet på KK’s 
skisamling 

 Dekker ikke turrenn som f.eks ungdomsbirken 
 

 

    Regler som gjelder alle 

Alle utøvere skal være medlem i IL Kolbukameratene.  
  
Medlemsskap og aktivitetsavgift skal være betalt for å få dekket utgifter ihht ovenstående regler.  
Reiseregning med bilag leveres til økonomiansvarlig for attestasjon og anvisning. Regningen sendes deretter til kasserer. 
 

Alle trenere skal være medlem i IL Kolbukameratene.  
  
Medlemsskap skal være betalt for å få dekket utgifter ihht ovenstående regler.   
Reiseregning med bilag leveres til økonomileder for attestasjon og anvisning. Regningen sendes deretter til kasserer. 
 

Alt samarbeid med andre klubber skal avtales med Langrennsutvalget.  Det er ikke anledning for enkeltpersoner å gjøre avtaler på egenhånd. 
 

Alle former for treningssamarbeid skal klubben være "eier" av da dette kan påføre klubben utgifter.  Dersom slike avtaler er gjort uten godkjenning, må den 
som har inngått avtalen selv stå for utgiftene 

Dersom løperen er påmeldt skirenn og ikke stiller til start uten sykdom som grunn, vil startkontingent bli fakturert utøveren. Dette dekkes ikke av klubben. 
 

Påmelding i stafetter dekkes av klubben, og går ikke av "kvota" til den enkelte løper. 
 

Dersom utøveren melder seg på arrangementer er han/hun selv ansvarlig for å melde seg av dersom han/hun likevel ikke skal delta.  Klubben blir fakturert 
for utgiftene dersom avmelding ikke skjer i henhold til de bestemmelsene som er satt for arrangementet.  Utøveren vil da bli fakturert for beløpet. 
 

www.kolbukameratene.no  

http://www.kolbukameratene.no/

