
 

 

Styrets forslag til aktivitetsavgift 2022 

Styret foreslår at o-gruppa viderefører aktivitetsavgiftsmodellen fra 2021 som 
innebærer at medlemmer 16 år og yngre er del av klubbens felles aktivitetsavgift.  

Gruppene i BSK definerer sine aktivitetsavgiftsnivåer for 13 år og eldre. For 
aldersgruppen 13-16 år vil utøvere da betale felles aktivitetsavgift ut fra den dyreste 
gruppen de er med i. Utøvere 17 år og eldre betaler aktivitetsavgift til alle grupper de 
er med i.  

Styret foreslår å videreføre i 2022 de samme avgiftsnivåene som 2021.  

 

Type Alder/klasse Dekningsnivå Pris 

BSK felles akt.avgift 8 år og yngre B 1.500 1 

BSK felles akt.avgift 9 år B 1.600 1 

BSK felles akt.avgift 10 år B 1.700 1 

BSK felles akt.avgift 11 år B 2.000 1 

BSK felles akt.avgift 12 år B 2.500 1 

BSK felles akt.avgift 13-16 år A/B 2.500 2 

O-gruppa akt.avgift Junior/senior aktiv  B 2.500 2 

O-gruppa akt.avgift Junior/senior elite 3 A 3.500 

O-gruppa akt.avgift Borteboer elite 4 A 2.500 

O-gruppa akt.avgift Student 5 A/B 1.000 

O-gruppa akt.avgift Selvkost (17+) C 1.000 

O-gruppa akt.avgift Støttemedlem D 500 

O-gruppa akt.avgift Passiv Ingen 0 

 

1. Avgiftsnivå for felles aktivitetsavgift 12 år og yngre besluttes av BSK 
hovedklubben sitt årsmøte i mars. Oppgitte satser i tabellen er hva vi forventer 
disse vil være (videreført fra 2021), men det er satsene som vedtas på årsmøtet i 
mars som vil gjelde.  

2. Avgiftsnivå for 13-16 og jr/sr aktiv følger minst samme nivå som 12 år. Blir dette 
besluttet økt på BSK hovedklubbens årsmøte i mars, vil de to nivåene i o-gruppa 
økes tilsvarende. 

3. Med eliteløper og dekningsnivå A menes løper med ambisjon om individuell 
deltakelse i NM, Norgescup eller konkurranser på høyere nivå.  

4. Borteboer gjelder løpere som ikke bor i storoslo-området og som dermed normalt 
ikke deltar i vår treningsaktivitet. 

5. Student: Høyskole/universitet 

 

  



 

 

Forklaring av dekningsnivåene 

Tabellen refererer til fire ulike dekningsnivåer A-D. Disse er nærmere forklart under.  

A - Satsende utøver (elite) 

• Fri deltakelse på alle klubbens treninger og lokale klubbarrangement 

• Tilgang på personlig treneroppfølging 

• Ubegrenset 100% dekning av startkontingenter (unntatt etteranmeldingsgebyr 
og brikkeleie) 

• Subsidierte BSK treningssamlinger 

• Subsidiert reise og opphold NM/NC/HL 

• Subsidiert reise og opphold stafetter 

• Mulighet for kontraktsfestede betingelser som klær etc 

• Mulighet til å kvalifisere til utøverstipend 

• Mulighet til å søke dekning for kostnader ifm 
representasjonsoppdrag/landslag, begrenset oppad til 5000 kr/år. 

B - Aktiv utøver   

• Fri deltakelse på alle klubbens treninger og lokale klubbarrangement 

• Treneroppfølging (gruppe) 

• Ubegrenset 100% dekning av startkontingenter (unntatt etteranmeldingsgebyr 
og brikkeleie) 

• Subsidierte BSK treningssamlinger 

• Subsidiert reise og opphold til de store stafettene dersom man blir tatt ut på 
lag 

C - Selvkost utøver voksen (aktiv) 

• Fri deltakelse på treninger og lokale internarrangement 

• Begrenset subsidiert reise og opphold til de store stafettene dersom man blir 
tatt ut på lag 

• Merk: Utøver må dekke startkontingenter selv (unntatt stafett) 

D - Støttemedlem (litt aktiv) 

• Fri deltakelse på klubbens lokale internarrangement. 

• Merk: Ikke tilgang til treningsopplegget. 

• Merk: Utøver må dekke startkontingenter selv (unntatt stafett) 

Ingen - Passiv 

• Som passivt medlem kan du ikke delta på o-gruppas aktiviteter 

• Ment for foresatte og tidligere aktive medlemmer som har sluttet å løpe selv, 
men som fremdeles er medlem i BSK og ønsker å være assosiert med o-
gruppa. Vil ha stemmerett ved årsmøtet.  


