Reisereglement - IL Ilar
Dette reglementet gjelder for utøvere/trenere/lagledere/foreldre som representerer IL
Ilar på treningssamlinger, terminfestede aktiviteter innen ski, orientering og friidrett.
For å få dekket utgifter må følgende være oppfylt:
•
•
•

Den som får støtte er medlem av IL Ilar
Det er betalt lisens for utøveren (13 år og oppover)
Arrangementet er på en godkjent terminliste innen friidrett, ski eller orientering.

Deltakeravgift for å delta på treningssamlinger
IL IIar betaler noe av utgiftene til treningssamlinger som ikke er i regi av klubben. Dette
er utgifter som overnatting, mat og kursinstruktører. Det er satt en lavere egenandel for
treningssamlinger i regi av Samisk idrettsforbund (SVL), dette fordi klubben ønsker
lavest mulig terskel slik at flest mulig deltar på disse arrangementene.
•
•
•
•

Utøvere i aldersklasser under 15 år betaler en egenandel på kr 400,- for å delta
på treningssamlinger. Egenandel for treningssamlinger i regi av SVL kr 200,Utøvere i aldersklasse 15 år og oppover som deltar på treningssamlinger betaler
en egenandel på kr 800,- per treningssamling. Egenandel for treningssamlinger i
regi av SVL kr 400,Lagledere/trenere (med egne barn som utøvere) betaler en egenandel på kr 500,per for å være med under treningssamling. Egenandel for treningssamlinger i
regi av SVL kr 250,Foreldre betaler en egenandel på kr 800,- per person for å være med på
treningssamling. Egenandel for treningssamlinger i regi av SVL er 400,-

Egenandel for deltakelse på terminfestede aktiviteter i Norge/Sápmi
og NNM
Kjøring
Reise til/fra arrangementer i Øst-Finnmark må i utgangspunkt baseres på at foreldrene
stiller opp og kjører.
Ved deltakelse på terminfestede arrangementer utenfor Øst-Finnmark betales det en
kjøregodtgjørelse på 2 kr pr km.
Fly
Flyreiser til terminfestede aktiviteter i Norge utenfor Finnmark dekkes med inntil kr
2000,- kr per aktiv utøver/lagleder.
Overnatting/diett
Ved overnatting er det en maks egenandel på inntil kr 400,- per utøver/lagleder.
Egenandel for deltakelse på terminfestede aktiviteter i regi av SVL kr 200,-. Egenandel

for foreldre er 800,- mens egenandelen for foreldre for aktiviteter i regi av SVL er på
400,-.
I utgangspunktet skal egenandelen betales inn i forkant av den terminfestede
aktiviteten. Utgifter til mat dekkes normalt ikke bortsett fra der frokost er inkludert i
overnattingsprisen.
Startkontingent
Startkontingenten dekkes av klubben. Utøvere som gjentatte ganger melder seg på uten
å delta, må selv betale startkontingenten hvis det ikke er en gyldig grunn for fraværet.
Lagleder/trener
Lagledere eller trener som ikke har egne barn med som utøvere på den terminfestede
aktiviteten eller treningssamlingen som det søkes om støtte til, får dekket alle egne utgifter
til overnatting. Det gis også en kjøregodgjøring på 2 kr pr km uansett reisested. Flyreiser til
terminfestede aktiviteter dekkes også i sin helhet.

Generelt
•
•
•
•
•
•
•
•

For å overholde våre forpliktelser ovenfor våre sponsorer forutsettes det at
utøverne stiller med riktig reklame for våre sponsorer på terminfestede
arrangement/treningssamlinger.
Lisenser i særidretter betales av hver enkelt utøver f.o.m. fylte 13 år.
For at IL Ilar skal dekke overnevnte kostnader må leder (eventuelt gruppeleder)
informeres før påmelding.
For å få godtgjørelse må oppgjørsskjemaet til IL Ilar benyttes og leveres senest 1
mnd. etter aktuell terminfestet aktivitet/samling. Det må legges ved kvittering.
Oppgjørsskjemaet ligger på www.ilar.no.
I enkelte tilfeller kan styret fravike reglementet, hvis det er forhold som tilsier at
dette bør gjøres.
I situasjoner hvor det gjentatte ganger ikke betales inn egenandeler, kan styret
vedta sanksjoner.
Det forutsettes at IL Ilar har en økonomi som tillater dekning/godtgjøring.
Årsmøtet gir styret fullmakter til å justere satsene i reglementet ved behov.

Vedtatt på Ilars årsmøte 13. februar 2014

