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1. Medlemsavgift 
For å være med på Skrim skiskole og ski gruppe må man være medlem av IL Skrim. Man kan 
da velge mellom å ha hele familien som medlem eller som enkelt person. 
Faktura for medlemsavgift sendes ut av hovedstyret i januar/februar på e-post. 
 

2. Treningsavgift 
Medlemmer som er med på organisert trening og går skirenn for IL Skrim Ski skal betale 
treningsavgift. (Ingen familiemedlemskap når det gjelder treningsavgift. Treningsavgifter er 
per barn/utøver). 
Treningsavgift er: 
• Barn opp til 7 år  kr    600,- 
• Barn mellom 8 og 10 år  kr    850,- 
• Barn mellom 11 og 12 år kr 1.000,- 
• Barn mellom 13 og 14 år kr 1.300,- 
• Over 15 år   kr 1.600,- 
• Voksentrening   kr    350,- 
 
Treningsavgift for sesongen skal være innbetalt senest 15. desember ved sesongstart. 
Innbetalt medlemsavgift og treningsavgift er en forutsetning for å kunne delta på treninger, 
samlinger og renn. Treningsavgiften settes ut fra hvilken årsklasse man tilhører i gjeldene 
sesong. 
 

3. Treninger med Skrim Ski - utøvere med annen moder-klubb 
 Utøveren kan være med på 3 ordinære treninger (ikke samlinger med eksterne ressurser) 

for å vurdere om man ønsker å fortsette/ være med på IL Skrim Ski sine treninger. 

 Dersom utøveren vil fortsette etter 3 ordinære treninger må utøveren melde seg inn i IL 
Skrim Hovedforening. 

 Dersom utøveren vil fortsette etter 3 ordinære treninger må utøveren betale 
aktivitetsavgift til Skigruppa.  
Sommersesongen er fra 1.mai – 31.oktober. Vintersesongen fra 1.november – 30.april.  
Starter man når halve sesongen er gått, betaler man ½ aktivitetsavgift. 

 Utøvere som velger å melde seg inn i IL Skrim og trene sammen med IL Skrim Ski, skal 
ikke la dette gå utover egen ‘’moder-klubb’’. Trening sammen med IL Skrim Ski er i så fall 
et tilskudd til ordinær trening i ‘’moder-klubben’’ man konkurrerer for. 

 Unntak fra disse retningslinjene kan tas opp med lederen i skigruppa hvis man mener det 
er spesielle årsaker til at klubben bør vurdere unntak/tilpasninger av regelverket (f.eks. 
miljø, økonomi etc.). 
 

4. Skirenn 
a) Startkontingenter for utøvere 

Skigruppa dekker alle startutgifter for terminfestede renn for sine løpere. Klubben 
dekker ikke renn av kommersiell art, turrenn eller karusellrenn.  
For at startkontingent skal betales av klubben, må utøveren melde seg på via 
www.minidrett.no minimum 1 dag før ordinær påmeldingsfrist. 
En påmeldt løper som uteblir fra renn, må selv betale startavgiften. Unntak fra denne 
regelen er sykdom. 

http://www.minidrett.no/
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b) Nasjonale Mesterskap (NM junior og Senior, Norgescuprenn og Hovedlandsrenn) 

I statuttene til hoved foreningen i IL Skrim gis det anledning til å søke støtte ifm. 
deltagelse på Nasjonale Mesterskap/ større arrangementer/ konkurranser. Søknad om 
støtte sendes til ski@ilskrim.no og leder.ilskrim@gmail.com med beskrivelse og omfang 
av hva det søkes støtte til. 

 
Hovedtrener/ leder som følger løperne på Nasjonale Mesterskap søker Skigruppa om å få 
dekket relevante utgifter i forbindelse med reise og opphold. Hovedtrener/ leder står 
ansvarlig for å fremlegge budsjett for styret i Skigruppa før rennet, føre regnskap og levere 
dette videre til kasserer for refusjon senest to uker etter rennet. 

 

5. Skilisens 
Utøvere må fra den dagen de fyller 13 år sørge for å ha gyldig skilisens. Det er utøvers 
(foresatte) eget ansvar å ha løst lisens. Skilisens må løses hvert år. 
Alle utøvere må være forsikret når de går skirenn. For utøvere under 13 år er de dekket 
gjennom barneidrettsforsikring betalt av Norges Idrettsforbund. 
Skigruppa dekker ikke skilisens eller engangslisens for sine utøvere. 
Helårslisens bestilles på www.minidrett.no, se også  
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/skilisens/. 
Om du ønsker kun å benytte engangslisens, kan du laste ned Min Ski fra App Store og kjøpe 
engangslisens per renn. 
 

6. Dugnad 
Foresatte som har utøvere som deltar på treningene må regne med å utføre dugnad. 
Arbeidet i skigruppa er foreldredrevet og basert på at alle bidrar. Dette forutsetter således at 
alle gjør sin innsats i løpet av sesongen, og er positiv innstilt ved tildeling av oppgave/vakt. 
Alle vil måtte ta minimum tre vakter i forbindelse med arrangement per sesong. 
 

7. EMIT-brikke 
Iht. skiforbundets retningslinjer skal alle utøvere fra G/J 11 år og eldre bruke tidtagerbrikke. 
De som ikke har egen brikke kan leie brikke på skirenn. Leie av EMIT-brikke betales av den 
enkelte utøver. 
 

8. Generelt 
- Utøveren må søke om stønad/ refusjon i forkant av skirenn og/ eller samlinger. Søknad 

sendes til ski@ilskrim.no og må være godkjent for refusjon. Refusjon utbetales etter at 
skirenn og/ eller samling er gjennomført. 

- Der IL Skrim Ski dekker startkontingent og/ eller andre utgifter til skirenn, skal utøveren 
bruke IL Skrim Ski bekledning 

- Søknader og beløp gjelder per sesong. Sesongen er fra 1.mai til 30.april. 
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