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Regler for økonomisk støtte i BSK skigruppa 
Sesongen 2020-21 
 
Ettersom Norway Cup 2020 ble avlyst pga koronarestriksjoner er BSK og skigruppa i en 
krevende økonomisk situasjon denne sesongen. Det medfører noen innstramminger på 
økonomiske støtteordninger enn hva gjelder i en normalsesong.  
 
Som grunnlag for kvalifisering til støtteordninger vil dugnadsinnsats i NorwayCup 2019 
legges til grunn. Utøvere som ikke hadde nok skift i NorwayCup 2019 kan likevel kvalifisere til 
full støtte gjennom dugnadsinnsats i 2020 (idrettskoler, arrangementsansvar mm) 
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Formål 
Formålet med disse reglene er å: 

• Sikre forutsigbare økonomiske rammevilkår for klubbens utøvere og deres foreldre 

• Sikre likhet og rettferdighet mellom utøvere fra forskjellige avdelinger 

• Bidra til at utøvere kan nå sine sportslige mål 

• Sørge for at den støtten som gis står i forhold til klubbens økonomiske bæreevne 
 

Generelle vilkår for å motta støtte og ytelser fra skigruppa 
Skigruppa støtter kun aktiviteter innenfor skigruppas idretter langrenn, telemark og 
hopp/kombinert.  
 
Dersom annet ikke er angitt må følgende grunnvilkår være oppfylt for at utøver skal motta 
noen form for støtte eller ytelser fra BSK/Skigruppa: 

• Utøver må være registrert medlem av BSK og skigruppa 

• Medlemskontingent og aktivitetsavgift må være betalt 

• Utøver må ha jobbet minimum 5 skift i Norway Cup i den aktuelle sesongen (dette 
kravet gjelder ikke for deltakelse på treninger og samlinger samt dekning av 
startkontingent) 

• For 15 år og eldre skal det benyttes BSK-tøy med våre sponsorlogoer på eksterne 
renn/arrangementer og spesielt i bildeseanser/media.  

• For junior og senior må utøver ha inngått utøverkontrakt med klubben 
 
I tillegg forventes det at foreldre stiller opp på skigruppas dugnader i form av karusellrenn, 
klubbmesterskap og de skirenn som klubben arrangerer.  
 
Gitt at vilkårene er oppfylt kan utøvere delta i alle skigruppas grener.  
 

Prosess for unntak og avvik 
Det kan søkes om ekstra støtte/subsidiering ut over de generelle støtteordningene beskrevet 
i dette dokument. Eksempel på dette kan være støtte til deltakelse på internasjonale renn.  
 
Ved spesielle forhold kan også kravet om 5 skift i Norway Cup frafalles etter søknad.  
 
Skigruppa har som mål å ha med flest mulig lengst mulig. Økonomisk vanskeligstilte familier 
som opplever kostnadsnivået for å delta uhåndterbart kan også ta kontakt for å enes om 
reduserte kostnader.  
 
Skriftlig begrunnet søknad skal i så fall rettes skigruppas leder før kostnadene påløper, og 
den enkelte sak vil vurderes opp mot gruppas økonomiske bæreevne, prioriteringer og 
rettferdighetsprinsipper.  
 

Spesielle vilkår for dekning av startkontingent 
Så lenge medlemskontingent og aktivitetsavgift er betalt vil utøver få dekket startkontingent 
med følgende begrensning:    
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• Klubben dekker kun startkontingent på terminfestede ordinære skirenn i Norge 
(inkludert rulleski), både i og utenfor Oslo Skikrets. Turrenn dekkes ikke (merk: 
Ungdomsbirken er definert som turrenn). 

• Klubben dekker kun startkontingent i de tilfeller hvor utøver stiller til start. Unntak er 
akutt sykdom/skade etter påmeldingsfristens utløp – som må meldes til gruppens 
oppmann som registrerer til klubbens kasserer innen en uke etter rennet er avviklet 
for at unntak skal gjelde.  

• Klubben dekker kun ordinær startkontingent. Eventuelle etteranmeldingsgebyrer 
dekkes ikke. Utøvere forventes å melde seg på renn iht påmeldingsfrist. 

• Klubben dekker leie av tidtakerbrikke i konkurranse for løpere under 11 år. Fra og 
med 11 år skal løpere ihht regler fra Skiforbundet ha egne brikker, og en eventuell 
brikkeleie må dekkes av den enkelte.  

 
Ved sesongens avslutning vil klubben kreve inn fra den enkelte utøver eventuelle avvik på 
dette som har blitt belastet klubben.  
 

Spesifikke regler for langrenn 
Dette kapittelet spesifiserer de områder som dekkes innenfor langrenn, forutsatt at de 
generelle vilkår for å motta støtte er oppfylt. 
 

Følgende dekkes for alle utøvere i langrenn: 
• Deltakelse på skigruppas treninger 

• Startkontingenter i tråd med spesifiseringen over 

• Deltakelse på hjemmesamlinger inkludert matservering 

• Deltakelse på skigruppas egne arrangementer som f.eks. karusellrenn 

• Sosiale sammenkomster avklart med sportslig komité  

• Redusert pris på skigruppas snøsamling (forutsetter 5 skift i Norway Cup) 

• BSK refleksvest (aldersgrupper opp til 12 år) 
 

Generelt gjelder det at utøver selv må dekke egne kostnader til transport, kost og losji i 
forbindelse med klubbens samlinger. Klubben dekker trenerkostnader. Enkelte 
klubbsamlinger vil være noe subsidiert av klubben for å holde kostnadsnivået nede. 
Samlinger utenfor klubb dekkes ikke.  

 

Følgende dekkes i tillegg for utøvere i langrenn i aldersgruppen 15-16 år: 
• Inntil 50% av kost/losji under Hovedlandsrennet. Reise dekkes ikke.  

 

Følgende dekkes i tillegg for utøvere i langrenn aldersgruppen junior og senior: 
• Mulighet for å søke personlige stipender fra klubbens sentrale stipendordning. 

Søknad skjer gjennom hovedtrener som innstiller til klubbens sentrale sportslige 
leder (NB: Pga avlyst NorwayCup er stipendordningen for 2020 dessverre fjernet) 

• Inntil 50% av kost/losji under NM og Norgescup begrenset oppad til 5000 kroner per 
utøver per sesong. Scandinavisk cup og øvrige FIS-renn uten NM/NC status dekkes 
ikke. Utøver må selv dekke og ordne transport til renn. 



4 
 

 

• Subsidiering kr 4000 for medlemskontingent i Team Kollen (jr) og kr 5000 for 
medlemskontingent i Team OBOS (sr). Merk: Denne støtte mottas først etter minst 
en sesong i klubben.  

• For junior kan utøvere velge høy eller lav aktivitetsavgift ut fra om de satser eller 
ikke. For å motta støtte til Team Kollen og NM/Norgescup må høy aktivitetsavgift 
betales.  

• Generelt gjelder det at for å motta støtte på junior- og seniornivå så må utøver ha 
inngått utøverkontrakt med klubben.  

 
 

Særskilt om smøring for langrenn 
Det er kun sportslig komité som har fullmakt til å rekvirere smøring på vegne av klubben. 
Disse produktene oppbevares hos personer utnevnt av sportslig komité. 
 
For årsklassene 7-12 år finnes det en felles smørekoffert med standard voks, klister og glider 
– ingen racingprodukter. Ansvarlig for at denne smørekofferten er oppdatert og medbringes 
på renn er utdanningsansvarlig 7-12 år og/eller gruppenes oppmenn. Det settes opp en liste 
med prioriterte renn hvor klubben stiller med smøring og smørehjelp.  
 
For årsklassene 13 år til senior stiller klubben med smørehjelp under UHM/Hovedlandsrenn/ 
NM/Norgescup, så langt dette er mulig. Hvis ikke skal utøveren deretter utnytte de 
eksisterende tilbud som finnes gjennom krets, skole eller team. Klubben dekker utgifter til 
leie av smørebod på Hovedlandsrenn/NM/Norgescup. 
 
På Hovedlandsrennet vil klubben engasjere et smøreteam som består av utøvernes foreldre, 
samt en av disse vil få et lederansvar. Klubben stiller med smøreprodukter og dekker 
kostnadene til smøring av 1 par ski pr renn på Hovedlandsrennet. 
 
På NM og Norgescup vil klubben engasjere et smøreteam som består av utøvernes foreldre, 
samt en av disse vil få et lederansvar. Klubben stiller med smøreprodukter og junior og 
senior betaler en egenandel på NOK 150,- pr smurte skipar på NM og Norgescup.  
 
Hvis det verken er etablert et opplegg for smøring gjennom krets/team eller klubben stiller 
med smørehjelp, kan utøvere i langrenn kreve refundert NOK 250,- pr utøver pr renn (ett 
rennpar) for NM og Norgescup. 
 
Eventuell støtte til smøring utover det overnevnte skal søkes og forhåndsgodkjennes i tråd 
med avviksprosessen beskrevet tidligere i dokumentet.  
 
 

Spesifikke regler for telemark 
Dette kapittelet spesifiserer de områder som dekkes innenfor telemark, forutsatt at de 
generelle vilkår for å motta støtte er oppfylt. 
 

Følgende dekkes for alle utøvere i telemark: 
• Deltakelse på skigruppas treninger 

• Startkontingenter i tråd med spesifiseringen over 



5 
 

 

• Refusjon 50% av heiskort (gjeler kun renn og sesongkort i Wyller) 

• Utøvere som har jobbet 5 eller flere skift i Norway Cup og/eller særdugnad for 
Telemark får dekket kost/losji under renn utenfor Oslo med inntil 1000,- per renn for 
maks 3 renn. 

 

Følgende dekkes i tillegg for utøvere i telemark i aldersgruppen satsende junior/senior: 
• Utøvere som deltar på landslaget/satsningsgruppa kan søke om generell støtte med 

kr 4000,- til renn/samlinger per sesong. 
 
 

Spesifikke regler for hopp/kombinert 
Dette kapittelet spesifiserer de områder som dekkes innenfor hopp/kombinert, forutsatt at 
de generelle vilkår for å motta støtte er oppfylt. 
 

Følgende dekkes for alle utøvere i hopp/kombinert: 
• Startkontingent på eksterne terminfestede hopprenn i Norge, både i og utenfor 

kretsen  

• Refusjon av heiskort 50% 
 

Følgende dekkes i tillegg for utøvere i hopp/kombinert i aldersgruppen 13-15 år: 
• Subsidiering kr 2000 for deltakeravgift i Kollenhopp for 13-14 og kr 3000 for 15 år 

• Inntil 50% av kost/losji under Hovedlandsrennet. Reise dekkes ikke.  

 

Følgende dekkes i tillegg for utøvere i hopp/kombinert i aldersgruppen junior og senior: 
• Subsidiering kr 4000 for deltakeravgift i Kollenhopp 

• Inntil 50% av kost/losji under NM og Norgescup. Scandinavisk cup og øvrige FIS-renn 
uten NM/NC status dekkes ikke.  

 

Særskilt om smøring telemark og hopp/kombinert 
Hvis det verken er etablert et opplegg for smøring gjennom krets/team eller klubben stiller 
med smørehjelp, kan utøvere i Telemark (fra ”17 år”) og Hopp/kombinert (fra ”17 år”) kreve 
refundert NOK 250,- pr utøver pr renn (ett rennpar) for Norges Cup og NM. 
 
 

Særskilt om borteboende utøvere 
Borteboende utøvere som benytter seg av skigruppas samlings- og rennopplegg betaler full 
aktivitetsavgift.  
 
For utøvere som har lang fartstid og flerårig medlemskap (minst 5 år) i skigruppa gjelder 
følgende unntak for å berømme lojalitet, og som i hvert tilfelle må avtales med skigruppas 
leder: 
 

• Utøvere som av geografiske årsaker gjennom studier ikke benytter seg av skigruppas 
trenings, samlings- og rennopplegg, behøver ikke betale aktivitetsavgift.  
Startkontingenter vil likevel dekkes likt som øvrige utøvere.  
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• Utøvere som er tatt opp som elever ved NTG/private skigymnas men fortsatt vil gå 
for BSK mens de bor borte, betaler ikke aktivitetsavgift. Disse utøverne vil likevel 
opprettholde rettigheter i klubben som om aktivitetsavgiften er betalt.  

• For begge tilfeller forventes at utøvere stiller opp for klubben på stafetter, samt 
jobber for skigruppa i Norway Cup 

 
 
 

Særskilt om ledere og støtteapparat 
All støtte til ledere og støtteapparat skal forhåndsgodkjennes av sportlig komité før 
kostnader påløper. 
 
Ledere, trenere og smørere på lønnet kontrakt som skal benyttes i Hovedlandsrenn, NM og 
Norgescup skal godkjennes av sportslig komité. Disse får dekket 100% av utgifter til 
hovedreise og opphold. Støtte gis kun til reelt støtteapparat etter et forholdstall mellom 
utøvere og støtteapparat som fastsettes av sportslig komité.   
 
Ledere/støtteapparat som også er foreldre til utøvere får maksimalt dekket 50% av opphold 
og reise (50% av statens satser ved bruk av egen bil). Det kan likevel være 
renn/arrangementer der det er behov for at det utøves skjønn og «sunn fornuft». Dette vil 
typisk gjelde der man er helt avhengig av transport dvs. både bil og sjåfør.  
 
Foreldretrenere, oppmenn og styremedlemmer får redusert pris på oppholdsutgiftene på 
skigruppas årlige snøsamlinger under forutsetning av at et forholdstall mellom utøvere og 
trenere som definert av styret er oppfylt.  
 
Eksterne trenere skal normalt slippe oppholdsutgifter til snøsamlinger eller 
treningssamlinger. 
 

Prosess for refusjon av utlegg 
Dersom du har gjort utlegg som faller innenfor støtteordningen klubben dekker må 
refusjonskrav sendes til skigruppas kasserer innen to uker etter at arrangementet har funnet 
sted. Dersom kravet retter seg til samleposter slik som f.eks. dekning av inntil tre rennhelger 
for telemark, så må kravet sendes senest to uker etter siste renn. Klubben forbeholder seg 
retten til å avvise krav som daterer seg mer enn tre måneder tilbake i tid.  Dette for å 
opprettholde økonomisk styring og kontroll.  
 
Refusjonskrav skal fylles ut på standard skjema som man finner på klubbens hjemmeside og 
sendes til kasserer.ski@bsknc.no 
 

Definisjoner og presisering 
• Reglene for økonomisk støtte etablerer ingen juridiske rettigheter for utøvere, og 

styret kan justere og/eller endre reglene underveis i sesong om skigruppas økonomi 
tilsier dette. 

• Definisjon av hovedreise: Ved benyttelse av fly er det dette som er hovedreisen. (Ikke 
reise til og fra flyplass). Samme gjelder for tog. Hvis foreldre benytter bil, gis det km 

mailto:kasserer.ski@bsknc.no
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godtgjørelse med 50% av statens satser.  Punktet gjelder kun de som har dekket reise 
etter øvrige regler. 

• Mat og drikke i forbindelse med opphold på HL, NM og Norgescup dekker klubben 
som hovedregel 50%, men dette gjelder kun mat og drikke som er inkludert i 
oppholdet.  

• Dersom utøvere og støtteapparat bor på hytter/leiligheter som ikke har mat 
inkludert i oppholdet, dekker klubben 50% av de faktiske matutgifter. Gjelder ikke 
mat og drikke på restaurant. Alt opphold skal være på billigste alternativ. 

• Mat i forbindelse med reise til og fra HL, NC og NM refunderes ikke. 

• Diettgodtgjørelse og natt-tillegg utbetales ikke. Kun faktiske utgifter dekkes. 

• Når reise til arrangementer utføres med bil, dekkes utgiftene i form av 50% av 
gjeldende kilometergodtgjørelse. Styret retter seg etter hva oppmann for gruppa 
mener er en fornuftig andel av biler som skal ha støtte. Punktet gjelder kun de som 
har dekket reise etter øvrige regler. 

• Ved dekning av kjøregodtgjørelse er det et krav om forskriftsmessig utfylt kjørebok. 

• Som hovedregel skal utøver forskuttere alle utgifter og kreve aktuelle beløp 
refundert ved dokumentert reiseregning/utleggsskjema. 

• Styret kan alltid etter søknad gi støtte til konkrete utøvere/samlinger utover det som 
fremkommer i reglene. Dette gjelder spesielt utøvere med A-stipend fra 
hovedklubben. 

• Alle aldersklasser referer til Skiforbundets aldersinndeling for sesongen (som i praksis 
ofte er ett år høyere enn faktisk alder) 

• Alle søknader om støtte ut over definerte retningslinjer skal avklares i god tid i 
forkant av at kostnader påløper. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


