
 

 

RETNINGSLINJER FOR DEKNING AV UTGIFTER IFM TRENING OG 
KONKURRANSE FOR FRIIDRETTSGRUPPA I ÅS IL 
 

 Styrevedtak 3. februar 2016 
Erstatter styrevedtak av 20. januar 2015 
 
For medlemmer av Ås IL Friidrett som har betalt treningsavgift dekker/refunderer 
friidrettsgruppa følgende kostnader for utøvere under 35 år1: 
 
Nasjonale mesterskap: 

• Ved deltakelse i NM, UM og andre nasjonale mesterskap2 dekkes utgifter til 
startkontingent, overnatting og reise. Ved bruk av bil benyttes 3,50 kr/km. 
Utgifter til overnatting dekkes med inntil kr. 1000 pr person pr døgn (men vi 
oppfordrer til å benytte så rimelig overnatting og reise som mulig). 

Øvrige konkurranser: 
• Ved deltakelse i KM dekkes startkontingent. 
• Ved deltakelse i øvrige konkurranser på bane dekkes startkontingent. 
• Utgifter til deltagelse i øvrige terrengløp og mosjonsløp dekkes normalt ikke. 

Men vi viderefører prøveordningen fra 2015 med at friidrettsgruppa dekker 
utgifter til startkontigent med inntil 150 kr per løp etter søknad på eget 
refusjonsskjema3. Styret ber om at utøverne samler opp gjennom sesongen og 
søker refusjon av utgifter til flere startkontigenter samtidig ved sesongslutt. 
 

Felles krav for alle som skal få dekket utgifter i forbindelse med konkurranser er at man 
melder seg på og konkurrerer for Ås IL Friidrett. Husk draktreglementet4. 

Samlinger: 
Ved deltakelse på samlinger ifm trening eller konkurranse som gruppa arrangerer selv, 
eller i samarbeid med andre klubber, dekkes utgifter til reise og opphold som overstiger 
den egenandelen styret fastsetter for samlingen. Ved samlinger i regi av kretsen/ 
forbundet dekkes vanligvis egenandel. Unntak: Samlinger utenfor Norge. Da vurderes 
dekningsgrad av styret i hvert enkelt tilfelle. 
 
Trening: 
Utøvere som deltar i banekonkurranser kan søke om å få dekket deler av utgiftene til 
treningsavgift ifm trening innendørs (Ekeberghallen og Rud-hallen) og ulike prosjekter i 
regi av kretsen. Vanligvis refunderes 50 % av egenandelen. Private trenere dekkes ikke. 
 

Veteraner: 
Vi dekker i utgangspunktet ikke utgifter for veteraner (dvs. 35 år og eldre), men det kan tenkes 
tilfeller der det kan innvilges dekning av utgifter etter søknad. 

Lisens: 
• Husk lisens for alle utøvere over 12 år. 
• Ås IL Friidrett dekker ikke kostnader til lisens. 

                                                           
1 Fra og med det året man fyller 35 år er man i veteranklassen. 
2 Bendit-lekene og tilsvarende stevner som man må kvalifisere seg for å delta i, regnes som nasjonale konkurranser. 
3 Refusjonsskjema kan lastes ned fra hjemmesiden. 
4 Draktreglement ligger på vår hjemmeside. 
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