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1  Innledning 
Disse retningslinjer gjelder for orienteringsgruppa (o-gruppa) i Nydalens Skiklub eller 

andre som representerer eller tar oppdrag på vegne av o-gruppa.  

 

Revidering og oppdatering av disse retningslinjene skal minst skje en gang i året og da 

fortrinnsvis før sesongstart, og godkjennes av o-gruppas styre. Leder er ansvarlig for å 

oppdatere dette dokument.  

 

2  Generelle forhold 

2.1  Organisering av o-gruppa 
O-gruppa består av følgende undergrupper som er representert i styret:  

 

Gruppe/Leder Ansvar/oppgaver 

Leder 

Anne Berit Eid 

Styrets leder 

Sportlig utvalg 

Jon Iver Bakken 

All sportslig aktivitet for juniorer og seniorer 

Barne- og 

ungdomsutvalg 

Anne Madslien 

Rekruttering og all sportslig aktivitet for aldersgruppen opp 

til og med 16 år 

Økonomi/Markedsutvalg 

Anne Myhr 

Blæsting av klubb/aktivitet. Anskaffelse og oppfølging av 

sponsorer/ samarbeidspartnere. Inntektsbringende aktivitet 

som ikke er orienteringsrelatert 

Arrangementsutvalg 

Helge Stubberud 

Planlegging og gjennomføring av o-gruppas ulike eksterne 

sportslige arrangement (f.eks. terminfestede o-løp og 

Stifinner'n) 

Kartkomiteen 

Øyvind T Due Trier  

Forvaltning og vedlikehold av klubbens digitale 

kartdatabase. Kartproduksjon og salg av kart. Kartavtaler 

med naboklubber. 

Kulturutvalg 

Vacant 

Sosiale arrangementer. Felles klubbturer og overnatting ved 

større løp, redaktør for hjemmeside. 

 

Følgende grupper/funksjoner møter i styret ved behov: 

 

Gruppe/Leder Ansvar/oppgaver 

Kasserer 

Synnøve Sandberg 

Ansvar for fakturering, betalinger, purringer. Budsjett  

Regnskapsfører 

Siv Johanne Moen 

Ansvar for regnskap. Ansvarlig for at budsjettpostene får 

prosjektnummer som styremedlemmene kan anvise til ved 

attestasjon. 

 

Gruppene kan igjen ha ulike undergrupper/komiteer eller utvalg med ansvar for ulike 

aktiviteter. 

 

2.2  O-gruppas brukskonto 
Postbanken   0530 2917169 driftskonto bedrift 

Kontoeier:  Nydalens Skiklub o-gruppa 
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Postboks 32, Grefsen 

0490 OSLO 

 

Disposisjonshavere: Leder, kasserer, påmelder 

 

Fakturaer/regninger og kvitteringer skal først leveres til styremedlem med ansvar for 

aktiviteten, for attestering og påføring av prosjektnummer. Kvitteringer skal leveres i 

original. Fakturaer til betaling kan sendes elektronisk. Det er primært kasserer som 

foretar betaling/utbetaling. 

 

2.3  Medlemskap/medlemskontingent 
Alle o-gruppas medlemmer må tegne medlemskap i Nydalens Skiklub (”hovedlaget”). 

For 2011 utgjør medlemskontingenten: 

 

- Senior  kr. 450,- 

- Junior (under 17*) kr. 250,- 

- Pensjonister  kr. 100,- 

- Familie  kr. 950,- *) 

*) Fra fylte 17 år må eget medlemskap tegnes. 

 

Krav om innbetaling blir sendt den enkelte av den som ansvarer for klubbens 

medlemsregister, og skal betales inn til hovedlagets driftskonto 0530.57.77198. Det 

svares ikke egen medlemskontingent til o-gruppa. 

 

2.4  Aktivitetskontingent 
O-gruppa praktiserer ulike ordninger for aktivitetskontingent, avhengig av alder og 

nivå. Aktivitetskontingent er å se på som en treningsavgift som også gir refusjon av 

startkontingent i terminfestede løp. Se utfyllende regler under.  

 

For barn og ungdom som deltar på treninger og samlinger er aktivitetskontingenten 

obligatorisk.  

 

For studenter og eliteløpere (sportslig leder avgjør etter søknad hvilke løpere det 

gjelder) er tilbudet om aktivitetskontingent frivillig dersom de finner ordningen 

attraktiv, se Løpskategorier for Sportslig utvalg, pkt 2.6 . Dersom en løper i 

utgangspunktet faller utenfor ordningen med aktivitetskontingent, men løperens 

økonomi gjør at vedkommende bør vurderes inn under ordningen, kan sportslig leder ta 

beslutning om unntak.  

 

Barn (til og med 12 år*): obligatorisk aktivitetskontingent kr 750,- 

Ungdom (13 - 16 år*): obligatorisk aktivitetskontingent kr 1000,- 

Juniorer (fra 17 år*) og studenter: frivillig aktivitetskontingent kr 1500,- (se pkt 2.6) 

Eliteløpere: frivillig aktivitetskontingent kr 1500,- (se pkt 2.6) 

”Arbeidsfolk” omfattes ikke av ordningen med aktivitetskontingent. 
* Gjelder for det kalenderåret man fyller år  

 

De som betaler aktivitetskontingent får dekket startkontingenter for individuelle løp 

nasjonale- og kretsløp, samt nærløpseriene Oslo City Cup (OCC) og Harry Lagerts 

Nattcup. Aktivitetskontingenten omfatter/dekker imidlertid ikke startkontingent/avgift 

for: 
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a. løp hvor man er påmeldt men ikke starter, uavhengig av grunn  

b. løp hvor man er etteranmeldt (hele kontingent, ikke bare etteranmeldingsgebyret vil 

belastes) 

c. direkteanmelding i åpne løp 

d. brikkeleie 

e. ferie-/sommerløp (div. galopper, 5-dagars og lignende) 

f. karusell-løp med påmelding på stedet (unntak er OCC og Harry Lagert) 

 

Aktivitetskontingent kreves inn av gruppeleder og skal innbetales innen utgangen av 

mai. Aktivitetskontingenten innbetales til o-gruppas driftskonto, 0530 2917169.  

 

2.5  Startkontingent 
Orientering 

Voksne folk i arbeid (”Arbeidsfolk”) må betale startkontingent i alle individuelle løp 

selv. Skyldig startkontingent registreres av påmelder og blir krevd inn desember på 

slutten av året av klubbens kasserer. 

 

For barn, ungdom, juniorer, studenter og eliteløperne har vi ordningen med 

aktivitetskontingent som innebærer at klubben betaler startkontingent for individuelle 

løp, se regler for aktivitetskontingent under pkt. 2.4 og løperkategorier i pkt 2.6. Barn, 

ungdom og juniorer som omfattes av ordningen for aktivitetskontingent, men som ikke 

deltar i klubbens treningsaktiviteter, kan velge og ikke betale aktivitetskontingent, men 

må da betale enhver startkontingent selv.  

 

Dersom man på egen hånd skal delta på et løp i utlandet skal den enkelte selv betale 

direkte til arrangøren. Stiller flere løperne, bør en av deltakerne koordinere betaling av 

startkontingentene. Unntaksvis kan klubben legge ut for startkontingentene samlet. Det 

anbefales å konferere med arrangør samt påmelder om dette på forhånd. 

 

Startkontingent ved representasjon (NM/Hovedløp og stafetter) dekkes av klubben. Det 

kan imidlertid ved behov settes vilkår for økonomisk støtte, se pkt 2.12. Eventuelle 

vilkår skal offentliggjøres på forhånd. 

 

Startkontingent for stafetter dekkes av klubben. 

 

Ski-orientering 

Startkontingent for individuelle løp dekkes av klubben hvis vedkommende betalte 

aktivitetskontingent for orientering foregående år, men med de samme begrensninger 

som angitt under 2.4 pkt a-d. Medlemmer som faller utenfor ordningen med 

aktivitetskontingent må dekke startkontingent for ski-orientering selv. Skyldig 

startkontingent vil bli innkrevd av kasserer ved sesongslutt. 

 

Det må søkes BU/SU om deltakelse i Hovedløp/NM før påmeldingsfristens utløp. 



 

 

2.6  Løperkategorier for Sportslig utvalg 2011 

 
Kategori Hvem Aktivitets-

kontingent? 
Nivå egenandeler 

samlinger og stafetter 
Kommentar 

3 – ”Elitestatus”  Satsende seniorer og juniorer.” 

 ”Moderat” satsende seniorer 

som presterer på et høyt nivå i 

eliteklassene og som deltar på 

mange av klubbens 

arrangementer. 

 Juniorer som viser stor trenings- 

og konkurransevilje og som 

deltar på det meste av samlinger 

og løp 

Ja, hvis de selv 

ønsker 
Lav  Dette er en kategori det må søkes om å komme i, bl.a. 

basert på sportslige resultater siste år og ambisjonsnivå 

inneværende sesong. For juniorer teller også innsats og 

deltakelse på arrangementer.   
 
For seriøst satsende løpere i denne kategorien er det i 

tillegg aktuelt å søke om elitestipend.  
 
Se eget søknadsskjema. 

2 Ikke satsende juniorer og studenter 

(jr/sr) ”Hangarounds” 
Ja, hvis de selv 

ønsker 
Høy Betaler i utgangspunktet det som reisene koster (selvkost). 

NSK dekker utgifter til opplegg og kart på samlinger. 

NSK dekker en del av egenandelen på prioriterte 

arrangementer som for eksempel Tio og 25-manna.  
1 Ikke satsende seniorer i fullt arbeid 

(A-lang, A-kort, 35, 40) 
Nei Høy Betaler i utgangspunktet det som reisene koster (selvkost). 

NSK dekker utgifter til opplegg og kart på samlinger. 

NSK dekker en del av egenandelen på prioriterte 

arrangementer som for eksempel Tio og 25-manna.  



 

 

2.7  Egenandeler for klubbaktiviteter 
Ved egenandel i forbindelse med samlinger, løp/stafetter og annen aktivitet organisert 

av o-gruppa, skal informasjon gis i forkant hver enkelt aktivitet. Det skal opplyses om 

egenandelens størrelse, betalingsmåte, betalingsfrist og regler for purregebyr. 

Egenandelen skal som hovedregel betales før eller i forbindelse med aktiviteten. Se for 

øvrig egen instruks for reiseansvarlig. Se pkt. 2.12 for deltakelse i NM/Hovedløp.  

 

Ved samlinger og reiser organisert av NSK dekker ikke egenandelen transport t/r 

flyplass. Kost på reisen dekkes normalt av den enkelte, med unntak av hotellfrokost der 

denne er inkludert i romprisen, samt fellesmat på tio-mila o.l. 

 

For junior og senior settes egenandelens størrelse opp av sportslig utvalg for hvert 

arrangement, basert på vedtatt budsjett, se Løperkategorier for Sportslig utvalg, pkt. 2.6.  

 

Løpere som ikke er NSK-medlem, men deltar i klubbaktiviteter, betaler det aktiviteten 

reelt koster (Nydalen dekker ingen kostnader). Dersom et klubbmedlem er medlem av 

flere klubber og konkurrerer for en annen klubb enn NSK, må egenandel avklares med 

gruppeleder før vedkommende deltar på Nydalens reiser og samlinger.  

 

Den som organiserer for en aktivitet med egenandeler skal benytte skjema ”Innsamling 

av egenandeler/Utlegg” Skjemaet finnes på hjemmesiden.  

 

2.8  Reisegodtgjørelse 
Reisegodtgjørelse utbetales av klubben i tilfeller der det er informert om dette på 

forhånd (for eksempel NM, treningssamlinger, store stafetter). Bruk av egen bil 

godtgjøres med kr. 25,- per mil. Reiseregning (reisens hensikt, til/fra, antall km, evnt 

andre utlegg skal oppgis) leveres til gruppeleder med ansvar for aktiviteten. 

 

2.9  Retningslinjer for leie av bil 
Ved leie av biler skal nettsteder som www.auto-europe.co.uk og www.opodo.co.uk 

undersøkes i tillegg til evt. sjekk av priser med egne rabattkoder. Billigste alternativ (av 

nødvendig størrelse)skal velges. NSK dekker inntil to sjåfører pr. bil. Det skal kun leies 

biler fra seriøse selskap som inkluderer Collision Damage Waiver og Theft Protection i 

leieprisen.  

NSK leier bil til mange samlinger og løp gjennom ett år. Den høye frekvensen gjør at 

det er mer lønnsomt for NSK å være ”selvassurandør” enn å dekke full forsikring hver 

gang vi leier bil. Det betyr at NSK vil dekke egenandeler ved skade gitt at det ikke er 

utvist grov uaktsomhet (dette gjelder kun sjåfører som er registrerte sjåfører i 

leiekontrakten, og derfor må ikke bilene kjøres av folk som ikke er registrert som 

sjåfør).  Betaling av forsikring utover grunnleggende forsikringer som dekkes av 

leieforholdet dekkes ikke av klubben.  

 

2.10  Stipendier 
NSK-stipend 

Treningsstipend til dekning av egne treningsutgifter. Baseres på søknad og tidligere 

resultater. Gis i forkant av sesongen 

 

 VM aktuell løper (norsk nivå)     20000,- 

http://www.auto-europe.co.uk/
http://www.opodo.co.uk/


Økonomiske forhold i Nydalens Skiklub – o-gruppa 

 

 8 

 WC aktuell løper (norsk nivå)     15000,- 

 Potensiale til topp 10 NM sr + jr (sprint, mellom, lang)     7500,- 

 

 

Bonusstipend 

Stipend basert på resultater (Èn løper kan kun få et stipend) 

 

VM topp 3        10000,- 

VM topp 10/ WC topp 3/NM seier      5000,- 

NM topp 3         2500,- 

Seier TioMila/Jukola(pr løper)      1000,- 

 

2.11  Egenandeler for forbunds- og kretsrepresentasjon 
NOF- og kretsegenandeler dekkes som regel i sin helhet. Imidlertid kan dekningen 

reduseres ved svært høye egenandeler. 

 

2.12  Egenandeler ved Hovedløp/Norgesmesterskap 
Det er klubbens ønske å mønstre en stor og slagkraftig tropp til Hovedløp og 

Norgensmesterskap, og klubben strekker seg langt for å dekke mye av utgiftene ved 

deltakelse.  

 

SU kan kreve egenandel på reise/opphold eller sette begrensninger for deltakelse fra 

andre løperkategorier enn ”elitestatus”, i samråd med styret.  

Hovedløp (orientering) arrangeres i sammenheng med o-landsleir, og det er vanlig å 

kreve egenandel på reise/opphold i forbindelse med dette lange arrangementet.  

 

Eventuelle vilkår skal offentliggjøres på forhånd. 

 

2.13  Utenlandsopphold 
For utenlandsopphold i deler av en sesong gjelder samme regler som i Norge. Det 

forutsettes at løperen selv legger ut for sin deltagelse i utlandet, og at regning med alle 

kvitteringer og bilag leveres kasserer etterskuddsvis. 

 

Løpere som oppholder seg i utlandet en hel sammenhengende sesong oppfordres til å la 

være å betale aktivitetskontingent, og heller dekke sine egne startkontingenter under 

oppholdet. Dette er ikke et ufravikelig punkt, men en henstilling om å finne en praktisk 

løsning for løperen og for klubben. 

 

På bakgrunn av utenlandsopphold som et ledd i toppidrettssatsing, eller på bakgrunn av 

stor klubbaktivitet utenom den hjemlige o-sesongen, kan personlig tilpassede opplegg 

avtales. Det forutsettes at dette avklares med styret på forhånd. 

 

2.14  Dekning av utlegg/utbetaling av støtte 
Dekning av utlegg eller utbetaling av økonomisk støtte skal i utgangspunktet være 

avklart med aktivitetsansvarlig/gruppeleder. Bilag, eventuelt søknad, sendes/leveres 

gruppeleder/attestasjonsberettiget som attesterer og videresender bilag/behandlet søknad 

til kasserer for utbetaling. (Dokumentasjonen skal ikke sendes direkte til kasserer). 
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Søknad med original dokumentasjon av utlegg (bilag) må være mottatt av 

attestasjonsberettiget senest 6 uker etter at aktivitet er holdt/avsluttet. 

 

For utbetaling av tildelt stipend/utgiftsgodtgjørelse (løpere/trenere mm), må original 

dokumentasjon av utlegg sendes attestasjonsberettiget senest 15. desember i det år 

utlegget/stipendiet gjelder. 

 

2.15  Purregebyr 
Ved på manglende innbetaling av egenandeler etc, kan kr 50,- bli tillagt det 

opprinnelige beløpet for hver gang det må purres. 

 

2.16  Treningsavgift for ikke-klubbmedlemmer 
Dersom løpere som ikke er medlemmer av NSK deltar på klubbens samlinger eller 

lignende aktiviteter, må disse betale full pris (Nydalen dekker ingen kostnader).  Løpere 

som regelmessig benytter seg av klubbens treningstilbud skal være klubbmedlemmer. 

Sportslig leder avgjør i tvilstilfeller hva som anses som regelmessig deltakelse. 


