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RETNINGSLINJER FOR REFUSJON AV KOSTNADER 
 
Følgende retningslinjer gjelder for refusjon av kostnader ved deltagelse på eksterne 

arrangement. Godkjent av hovedstyret 25. februar 2015. 

 

Grunnleggende prinsipper for refusjon 

- Den som søker om refusjon skal som hovedregel være bosatt i Hol Kommune, må ha vært 

medlem i Geilo IL i minimum 3-år og må representere Geilo IL i arrangementet. 

- Det forutsettes at gruppene sjekker kostnader i forkant, slik at vi får rimelige utgifter for 

reise og opphold. Kostnader ved mesterskapssamlinger i forkant av dekkes ikke av 

hovedlaget. 

- Foreldre/foresatte må selv dekke evt. reise og opphold. 

- Geilo IL skal ha originale kvitteringer etter endt reise og riktig utfylt reiseregning før 

utbetalinger skjer. Det utbetales IKKE forskudd fra hovedlaget.  

- Faktura for reiseutgifter skal leveres til idrettslagskontoret senest 1 mnd. etter gjennomført 

arrangement. Faktura skal attesteres av gruppeleder. Faktura som kommer inn vesentlig 

senere og/eller som på forhånd ikke er godkjent, vil ikke bli refundert. 

 

Kostnader ved deltakelse kan dekkes/refunderes over hovedlagets budsjett for følgende 

mesterskapsarrangement: 
 

• Norgesmesterskap, junior og senior 

• Hovedlandsrenn 

• Verdensmesterskap 

• Olympiske leker 

 

Dekning av utgifter for deltakelse tilkommer den som er tatt ut, og som på forhånd har søkt og fått 

godkjent deltagelse på forhånd.  

Søknad om dekning av utgifter må være anbefalt av gruppestyret for å komme i betraktning, og 

behandles/godkjennes deretter administrativt. Behandling av søknaden må skje i god tid før 

deltakelse. 

Det dekkes kun NM i en klasse. Hvis du er junior utøver dekker laget kun JR NM - ikke senior NM. 

Utgifter utover godkjent beløp refunderes ikke. 

 

Styret i gruppa vurderer innkomne søknader og anbefaler disse etter følgende kriterier: 

 

• Med utgangspunkt i terminlistene, skal søknader om refusjon av kostnader for alle aktuelle 

renn for sesongen, være levert gruppestyret innen 1. november hvert år. For sommeridretter 

skal søknader være levert innen 1. mai hvert år. 

• Arrangementssted/dato, antall renn/dager, reisemåte (flest mulig fellesreiser fra Geilo skal 

tilstrebes) og kostnadsoverslag for oppholdet skal beskrives i søknaden. 

• Det dekkes utgifter for 1 leder pr. 5 utøver til og med det året utøveren er 16 år. 

 

I tillegg skal gruppestyret i sin vurdering vektlegge treningsiver, holdninger og løperens fremtidige 

potensial. Gruppa er ansvarlig for påmelding av sine utøvere innen gitte frister.
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Refusjon av kostnader ved øvrige arrangement (dekkes over gruppenes budsjetter) 

Den enkelte gruppe skal årlig i forbindelse med budsjettarbeidet, sette opp en oversikt over hvilke 

arrangement gruppa ønsker å refundere og hva utøverne selv må bekoste. Ramme for 

refusjonskostnader skal synliggjøres i budsjettet. 

 

Påmeldingsavgifter 

Gruppene skal årlig i forbindelse med budsjettarbeidet, sette opp en oversikt hva som dekkes av 

påmeldingsavgifter. Ramme for refusjonskostnader skal synliggjøres i budsjettet. 

De utøverne som ikke møter opp til arrangement de er påmeldt til, og som ikke har gyldig fravær, 

kan belastes denne avgiften i sin helhet. Dette gjelder for alle typer arrangement og alle klasser 

f.o.m 8 år til senior. 

 

Generelle regler 

Utøvere som har søkt og fått godkjent refusjon til arrangement, men som av en eller annen årsak 

ikke møter opp eller avbryter deltakelsen etter første dag uten gyldig grunn, må selv avmelde seg 

arrangementet eller gi beskjed til krets/ reiseleder/ rennarrangør/ overnattingssted om dette. 

Hvis deltakelse og opphold allerede er betalt av klubb eller krets, kan refusjon avkortes i henhold til 

de faktiske kostnader ved redusert deltagelse. 

 

Prinsipper for refusjon ved overnatting 

• Refusjon gis kun til utøvere som representerer Geilo Idrettslag ved det arrangementet det 

søkes om refusjon fra. Det skal tilstrebes å skaffe overnatting med alminnelig god standard. 

Det skal så langt det er mulig tilstrebes å ha minst 2 utøvere pr. rom. 

• For hver utøver til og med fylte 16 år, refunderes utgifter for 1 leder pr. 5 utøver. 

 

Prinsipper for refusjon ved reiser 

• Det skal tilstrebes å velge rimeligste reisealternativ. Dog skal reise foretas på en forsvarlig 

og trygg måte. 

• Refusjon gis kun til utøvere som representerer Geilo Idrettslag på den reisen det søkes om 

refusjon fra. 

 

Prinsipper for refusjon ved treningssamlinger 

• Refusjon gis kun til utøvere som representerer Geilo Idrettslag ved den treningssamlingen 

det søkes om refusjon fra. 

• Treningssamlingene skal være terminfestet i gruppenes aktivitetskalender. 

 

Prinsipper for refusjon ved fellesarrangement med annen klubb 

• Refusjon gis kun til utøvere som representerer Geilo Idrettslag ved det fellesarrangementet 

det søkes om refusjon fra. Splitting av kostnader mellom klubbene skal være forholdsmessig. 

 

Prinsipper for refusjon ved flytting av eget arrangement 

• Dersom et eget planlagt/terminfestet arrangement av ulike årsaker må flyttes andre steder, 

skal det uten opphold søkes hovedstyret om tillatelse til å refundere dokumenterte 

merkostnader. 
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Kvalifisering og påmelding 

 
Alpint 

Deltagere kvalifiserer seg gjennom renn og tas ut av kretsen. 

Geilo IL betaler for løperne: reise, mat, overnatting, rennpåmelding og heiskort. Kretsen sender 

fellesregning for alle løpere og ledere til idrettslaget, etterskuddsvis. 

Kretsen har ansvar og betaler for ledere. Kan variere, men da fordeles utgiftene på deltakerne. 

Hvis ikke kretsen sender leder så dekker Geilo IL reise, mat og overnatting for en leder pr. 5 

deltakere. 

 

Langrenn/ Skiskyting 

Ingen kvalifisering eller uttak fra kretsen. 

Her skal gruppa ta ansvar og melde på den/de som etter deres syn ligger på et så høyt nivå at de 

burde være kvalifisert. Påmelding til kretsen. Kretsen sender fellesregning for alle løpere og ledere 

til idrettslaget, etterskuddsvis. 

Geilo IL betaler for løperne: reise, mat, overnatting, rennpåmelding. Hvis ikke kretsen sender leder 

så dekker Geilo IL reise, mat og overnatting for en leder pr. 5 deltakere. 

 

Snowboardgruppa 

Ingen kvalifisering eller uttak fra kretsen. 

Her skal gruppa ta ansvar og melde på den/de som etter deres syn ligger på et så høyt nivå at de 

burde være kvalifisert. Påmelding til snowboardforbundet. Forbundet sender fellesregning for alle 

løpere og ledere til idrettslaget, etterskuddsvis. 

Geilo IL betaler for løperne: reise, mat, overnatting, rennpåmelding. Hvis ikke forbundet sender 

leder så dekker Geilo IL reise, mat og overnatting for en leder pr. 5 deltakere. 

 

Telemark gruppa 

Som for langrenn. 

 

Freeskigruppa 

Som for alpint. 

 

Fotballgruppa 

Deltakelse på fotballcup skal være terminfestet. For de som representerer Geilo IL i Hallingdal 

Fotballklubb, reguleres deltakelse gjennom inngått avtale mellom disse lagene. 

Geilo IL dekker kun kostnader for egne medlemmer. Ved felles reise med andre klubber, skal 

kostnadene fordeles forholdsmessig. 

 

Generelt om transport 

Geilo IL sin reisepolicy er i tråd med anbefalte målsetninger for transport i idrettslagene. 

Du finner Geilo IL sin reisepolicy på vår hjemmeside www.geiloil.no  

Ved arrangement i Hallingdal benyttes privat transport. 

Buss skal leies med profesjonell sjåfør. 

Flybilletter bestilles gjennom administrasjonen.  

http://www.geiloil.no/

