Bredaryds SOK:s EKONOMISKA REGLER 2018
Medlemsavgifter

Ungdomar 0-20 år
Vuxna
Familj (ungdomar + föräldrar som bor på samma adress)
Vuxen > 65 år
Stödmedlemsskap

300 kr per år
400 kr per år
700 kr per år
200 kr per år
100 kr per år

Tävlingssavgifter

►För tävling i orientering, skidor, skid-O, MTB-O och terränglöpning
betalar klubben alla anmälningsavgifter för löpare t.o.m. 20 år och
heltidsstuderande upp till 25 år.
För övriga vuxna gäller följande:
För orienteringstävlingar, skidtävlingar, skidorientering, mountainbikeorientering samt terränglopp betalar klubben 50 kr och löparen resten.
Undantag: Löparen står för hela anmälningsavgiften för individuella
tävlingar fr.o.m. midsommar-helgen till O-ringen. Klubben betalar inte
anmälningsavgift till motionslopp och långlopp som Vasaloppet,
Göteborgsvarvet och liknande.
►Efteranmälningsavgift, avgift vid ”Ej Start”, brickhyra och ev. övriga
kostnader betalas av löparen.
►Egenavgifter debiteras via ”Svarta Listan” 1 gång per år.

Reseersättning

Grundregler:
► Klubben betalar rese- eller bilersättning vid vissa tillfällen. Klubbens
ekonomi ska beaktas vid val av färdsätt. Eftersträva alltid samåkning!
► Bilersättning är alltid högst 16 kr/mil per bil. Detta erhålls via
inlämnad reseräkning.
► Reseersättningen kan inte överstiga kostnaden för att åka från
klubbstugan (Bredaryd) till destinationen, även om man åker från sin
hemort.

Tillämpning:
► Resor till utbildningar och konferenser beslutade av
verksamhetsgrupp eller styrelsen betalas av klubben.
►För resor till utvalda tävlingar i klubbens tävlingsprogram betalar
klubben bilersättning för löpare t.o.m 20 år med 4 kr/mil per person. Det
gäller inte tävlingar fr.o.m. midsommar-helgen till O-ringen. Löpare 21
år och äldre betalar 4 kr/mil direkt till föraren.
► Årets reseräkningar skall lämnas in för godkännande till
verksamhetsgruppen senast den 30/11.
► Medlemmar i BSOK som kör buss till klubbens tävlingsresor i Sverige
har rätt att fakturera klubben 750:- som ersättning. Vid utlandsresor fattas
beslut från fall till fall.

Uppdaterad: 2018-02-22

Tävling och läger

► Klubben betalar rankingavgifter för alla löpare.
► Klubben betalar resor och logi för löpare och ansvariga ledare till SMtävlingar och till klubbens prioriterade kavlar: 10-mila,
Smålandskavlen, Tjoget och U-10mila. Ingen egenavgift utgår.
►För ungdomar och juniorer utgår en egenavgift på 200 :- i samband
med läger och tävlingar i Sverige där SmOF eller SOFT gjort en
uttagning.
► Eventuell subvention av klubbens vårläger, klubbens tävlingsresor,
Jukola, 7-manna och 25-manna beslutas från fall till fall av
verksamhetsgruppen. Verksamhetsgruppen bestämmer egenavgifternas
nivå.
► Eventuell subvention av läger och tävlingar utomlands för ungdomar
och juniorer där SmOF eller SOFT gjort en uttagning, resor till Swedish
League, övriga träningsläger (egna arr. eller andras) och övriga
tävlingsresor beslutar verksamhetsgruppen från fall till fall. För dessa
utgår alltid en egenavgift på 40 % av kostnaden, dock kan kostnaden
aldrig bli mindre än 200 :-. Egenavgiften kan alltså också vara högre.
Ansök till verksamhetsgruppen i god tid INNAN aktiviteten.

Prestationsbidrag för orientering
Fullföljt Swedish League under en säsong (alla
deltävl.) *
Fullföljt SM-final i sprint, medel, lång
1:a-plats SM (ultralång, lång, medel, sprint, natt)
2:a-plats SM (ultralång, lång, medel, sprint, natt)
3:e-plats SM (ultralång, lång, medel, sprint, natt)
Löpare i lag på 1:a-plats SM-stafett
Löpare i lag på 2:a-plats SM-stafett
Löpare i lag på 3:e-plats SM-stafett

Senior Junior
1000
1000
500
10000
5000
3000
3400
1700
1000

250
5000
2500
1500
1700
900
500

* Tillägg prestationsbidrag Swedish League: Bidraget utgår till den
som fullföljt tillräckligt antal deltävlingar för att enligt tävlingens regelverk kunna
komma ifråga att springa jaktstarten i finaltävlingen samt startat i densamma.

Uppdaterad: 2018-02-22

