
 

 

Styrets forslag til aktivitetsavgift 2021 

Styret foreslår at o-gruppa fra og med 2021 kobler seg fullt og helt på felles 
aktivitetsavgift i BSK. Bakgrunnen for dette er: 

• O-gruppa er i dag den eneste gruppa i BSK som har avvikende modell for 
aktivtetsavgift. Vi er en del av BSK og bør følge klubbens felles modell som 
fremmer allsidighet og aktivitet på tvers av idrettsgrener. 

• O-gruppa har de siste årene hatt en utfordrende økonomi. Aktivitetsavgiften 
vår har ikke vært justert på mange år, og ligger per tid unaturlig lavt i forhold til 
kostnadsnivået i gruppa og verdien av det sportslige og sosiale tilbudet som 
gis.  

• Med vår tidligere modell går o-gruppa glipp av deler av økonomisk støtte fra 
hovedklubben for ungdommer som deltar i flere idretter 

Om felles aktivitetsavgift 

I BSK satses det på allsidighet og et av de viktigste virkemidlene er felles 
aktivitetsavgift for barn opp til 16 år. Denne innebærer at medlemmer i denne 
aldersgruppen kun betaler én enkel aktivitetsavgift til klubben, og kan med det delta i 
så mange av klubbens idretter man vil uten ekstra kostnad. Prisen for felles 
aktivitetsavgift opp til og med 12 år besluttes av generalforsamling i BSK i mars.  

For 13-16 år bestemmes hva medlemmet betaler i felles aktivitetsavgift ut fra hvilke 
grupper man er medlem i. Man betaler kun den dyreste aktivitetsavgiften, men kan så 
delta i så mange idretter man vil. Årsmøtet i hver gruppe beslutter hva gruppens 
aktivitetsavgift i denne aldersklassen skal være.  

Gruppene krediteres full aktivitetsavgift fra hovedkassen for alle sine medlemmer 
selv om medlemmet deltar i flere grupper og bare betaler en avgift. Ordningen 
finansieres av hovedkassen (Norway Cup).  

 

Forslag til aktivitetsavgift i o-gruppa for 2021: 

• For medlemmer opp til 12 år gjelder klubbens felles aktivitetsavgift. Prisen 
besluttes på hovedklubbens årsmøte i mars og gir fri tilgang til alle BSKs 
idretter. Det forventes ingen endring på denne i 2021, og de siste årene har 
avgiften vært:  

o 8 år og yngre: kr 1.500,- 

o 9 år: kr 1.600,- 

o 10 år: kr 1.700,- 

o 11 år: kr 2.000,- 

o 12 år: kr 2.500,- 

• For 13-16 år bestemmer o-gruppa selv kostnadsnivået, men medlemmet er 
fremdeles del av felles aktivitetsavgift med fri tilgang til alle idretter. Vi foreslår 
for denne gruppen å videreføre samme kostnadsnivå som 12 år. Dette 
samsvarer også med skigruppa sin modell.  



 

 

o 13-16 år: kr 2.500,- * 

• 17 år og eldre er ikke del av felles aktivitetsavgift, men betaler direkte til 
gruppene. O-gruppa skiller her på satsende og ikke-satsende medlemmer. 
Med satsende medlem menes medlem som akter å delta på individuelt 
NC/NM eller høyere nivå og med det får betydelig ekstra økonomisk støtte av 
klubben. 

o Junior/senior, ikke-satsende: kr 2.500,-  * 

o Junior/senior, satsende: kr 3.500,-  

• Selvkostmedlemsskap for D/H 35+: kr 1000,- 
 

* Sats på kr 2.500 for 13 år og opp til og med ikke-satsende junior/senior settes til kr 
2.500 forutsatt at felles aktivitetsavgift for 12 år av hovedklubben videreføres til 2.500. 
Dersom felles aktivitetsavgift for 12 år av klubben settes høyere enn dette, justeres 
satser for 13 og opp til ikke satsende junior til tilsvarende for å sikre konsistens i 
modellen. 

 

Inkludert i aktivitetsavgift for alle unntatt selvkostmedlemmer: 

• Fri deltakelse på alle klubbens treninger og internarrangement 

• Tilgang på treneroppfølging 

• 100% dekning av startkontingenter (ekskl etteranmeldingsgebyr og brikkeleie) 

• Subsidierte treningssamlinger** 

• Subsidiert reise og opphold NM/NC/HL**  

• Subsidiert reise og opphold stafetter** 

Inkludert i aktivitetsavgift for selvkostmedlemmer: 

• Fri deltakelse på klubbens treninger og internarrangement 

• Subsidierte stafettreiser hvor man er uttatt på lag, for eksempel 
Tio/Jukola/NM/25manna** 

• Merk: Medlemmet må dekke startkontingent selv (individuelle løp) 

 

** forutsetter at man har jobbet minst 5 skift på Norway Cup 


