Revidert oktober 2017

Retningslinjer for deltakelse, egenandeler og
reiseregning i BUL Tromsø Friidrett
- For utøver og trener/reiseleder

Deltakelse
Det er en forutsetning at kontingent og treningsavgift er betalt til klubben før utøveren kan få
dekket sine kostnader.
(fra Kjekt å vite – som utøver i BUL Tromsø Friidrett, revidert mars 2017)
«Startavgift. Våre utøvere betaler ingen startavgift på stevner BUL Tromsø arrangerer. Ved
deltagelse på andre stevner og mesterskap på bane betales startavgift pr utøver pr øvelse. Klubben
dekker ordinær startavgift – utøver skal altså ikke betale selv. Forutsetning er at utøveren er
medlem i BUL Tromsø og har betalt treningsavgift. Utøver må selv dekke startavgift om han/hun
ikke stiller til start. Unntak ved sykdom eller skade. Da skal utøver melde fra til arrangør. Ved
etteranmelding må utøver selv dekke ekstrakostnaden. For å få dekt startavgift til andre
konkurranser/løp må styret forespørres i forkant. Startavgifter utgjør en relativt stor utgift for
klubben.
Regionale og nasjonale stevner. Sjekk terminlisten. I sommersesongen er det mange stevner sørpå
som det står utøverne fritt å melde seg på. Informasjon om disse stevnene finnes på nettsidene til
Norges Friidrettsforbund. KM og NNM (ute) arrangeres på ulike steder i Troms/Nord-Norge.
Ungdomslekene (13-14 år): Friidrettskretsen foretar uttak. Utgifter til reise og opphold dekkes av
krets/klubb. Egenandel må påregnes.
Nasjonale mesterskap for ungdom, junior og senior (UM, NMjr, NMsr). For mesterskapene
utendørs er det kvalifiseringskravene fra Friidrettsforbundet som gjelder. Utøverne får dekket
utgifter til overnatting og reise, det må påregnes en egenandel. For inne-stevnene, hvor det normalt
ikke er kvalifiseringskrav, får deltakerne fortsatt dekket utgifter til reise og opphold såfremt utøver
innfrir kvalifiseringskrav som er satt til sommerens utestevne. All deltakeraktivitet som forventes
dekt av klubben må avtales på forhånd.»

Egenandel
Fra 2015 har egenandel på nasjonale mesterskap vært kr.1500,-. Ved spesielt høye kostnader kan
annen egenandel bli vurdert.
I styremøte 29.09.17: Egenandelen for Lerøylekene betales av utøveren.
Utøvere som satser mye, og utmerker seg i øvelser på nasjonalt nivå, kan søke styret om fritak for
egenandel ved et mesterskap eller landslagsoppdrag. Treneren må plukke ut disse i forkant av
sesongen og sende forslag til styret.
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Reiseregning
Dersom ikke klubben organiserer bestilling av hotell og reise, ordner utøveren dette selv. Klubben
dekker kostnader knyttet til billigste reise og opphold for utøvere, med fradrag av egenandel.
Flyreise dekkes med inntil kr.1800,-. Hvis spesielt dyre billetter, kan det vurderes å dekke et høyere
beløp. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.
I etterkant skal det sendes en reiseregning til BUL Tromsø Friidrett. Fast mal skal brukes, og
egenandelen trekkes fra.
Dersom det benyttes privat bil, og dette overstiger kostnadene av billigste transportalternativ, er det
billigste alternativ klubben vil dekke pr utøver/trener/reiseleder.
Kost dekkes ikke.
Transport til/fra flyplass dekkes ikke, så fremst dette ikke er avtalt i forkant med styret.
Taxi dekkes ikke, så fremst dette ikke er avtalt i forkant med styret.
Reise til/fra treningssamlinger dekkes ikke. Ved kjøring i privat bil oppfordres utøverne til spleis.
Dersom utøver velger å dele rom med noen som ikke er utøver/reiseleder, vil klubben dekke halve
overnattingskostnaden.

For trenere/reiseledere
Får dekket sine utgifter til reise og opphold. Kost dekkes innen rimeligheten grenser, og må leveres
på regning.
Det bør være en reiseleder/trener pr 5-6 utøvere.

Klubblokaler: BUL-Huset, Hotell SAGA. Inngang fra sjøsida.
Hjemmeside: http://bul-tromso.no/ E-post: lagskontoret@bul-tromso.no
Telefon: 77 60 70 15 Utenom kontortid 901 60 012
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