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1  Medlemsavgift 
Ungdom, till och med 20 år samt pensionärer över 65 år  200 kr 
Övriga vuxna över 20 år  300 kr 
Familj  500 kr 

Förtydligande: I familjeavgiften ingår barn upp till och med 20 år och även två vuxna.  

2  Bastubad 
Ingen avgift för medlemmar. Avgift för icke medlemmar fastställes av 
anläggning/trivselkommittén.  

3  Tävlingsavgift 
En tävlingsavgift på 600 kr uttages för hela året från och med 21 år och äldre. Den skall 
vara betald till klubben innan första tävlingen. Ingen återbetalning av tävlingsavgiften om 
man deltar i färre tävlingar med sammanlagda startavgifter som är lägre än 
tävlingsavgiften.  

a. Rankingavgift 
Tävlingskommittén avgör vilka som OK Tor ska betala för.  

b. Elitklass 
Tävlingskommittén avgör vilka som skall anmälas till elitklass på nationella 
tävlingar. 

Förslag till ny lydelse: 
Medlemmar betalar 50 procent av anmälningsavgiften i tävlingsavgift för individuella 
tävlingar från och med det år man fyller 21 år. Anmälningsavgiften för individuella 
tävlingar för medlemmar upp till och med 20 år bekostas av klubben. 

Medlemmar betalar hela anmälningsavgiften för veterantävlingar. 

Eskilstunaklubbarnas gemensamma träningsarrangemang så som vårspringet, 
höstspringet och nattserien, samt sprintcupen ingår i träningsverksamheten och bekostas 
av klubben. 

• Rankingavgift 
Tränings- och tävlingskommittén avgör vilka som OK Tor ska betala för.  

• Elitklass 
Tränings- och tävlingskommittén avgör vilka som ska anmälas till elitklass på 
nationella tävlingar. 
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4  Ej start: Alla 
Den som anmäler sig, men inte startar, får alltid själv betala anmälningsavgiften.  

Undantag: Uttagen till mästerskap och dylikt. 

Förslag till ny rubrik och lydelse: 
Ej start 
Den som anmäler sig, men inte startar, får alltid själv betala anmälningsavgiften. 

5  Efteranmälan 
Efteranmälningsavgiften betalas av den som anmäler sig för sent till en tävling. 

6  Reseersättning 
Möjlighet till reseersättning finns men styrelsen ska i förväg erhålla begäran om 
reseersättning. Om reseersättning beviljas, erhålls reseersättning enligt Skatteverkets 
normer för skattefri reseersättning. 

7  Budkavlar 
Budkavlar, där tränings- och tävlingskommittén i förväg bestämt att klubben skall vara 
representerad och bestämt färdsätt, här betalar klubben hela kostnaden för resan för resan 
för uttaget representationslag upp till HD 21. 

8  Logi 
Logi betalas av klubben vid budkavlar, då klubben uttagit representationslag. Vid övriga 
tävlingar betalar den tävlande själv. 

9  Mat 
Mat betalas av den tävlande vid alla tävlingar. 

10  SM, USM, Elitcuper 
För uttagna till SM och Elitcuper betalar klubben resa, logi och visst bidrag till mat. 

Förslag till ny rubrik och lydelse: 
 SM, junior-SM, ungdoms-SM, Elitcuper 

För deltagare på SM och Elitcuper betalar klubben resa och enklare logi. 

11 Kurser 
Vid av klubben godkända kurser betalar klubben kursavgift inklusive mat och logi samt 
reseersättning enligt §6 ovan. 

  



12  Läger 
Tränings- och tävlingskommittén bestämmer kategori på lägret.  

Kategori 1: Uttagna av förbund eller distriktsförbund, full ersättning utgår för alla 
kostnader.  

Kategori 2: Förbunds- eller distriktsförbund till vilken anmälan skall ske, deltagaren 
betalar 40 % och klubben 60 % av samtliga kostnader. 

Förslag till ny lydelse: 
Tränings- och tävlingskommittén bestämmer kategori på lägret.  

Kategori 1: Uttagna av förbund eller distriktsförbund, full ersättning utgår för alla 
kostnader.  

Kategori 2: Förbund eller distriktsförbund och orienteringskonfirmationsläger till vilken 
anmälan ska ske, deltagaren betalar 50 procent och klubben 50 procent av samtliga 
kostnader. 

13  Klubbläger 
Resa och logi kan subventioneras av klubben. Mat betalas helt eller delvis av deltagaren. 

14 Tävlingsresor typ Dalapaket 
Subventionering för logi utgår ej till de som är äldre än HD 20. Undantag: Löpare i 
HD21E där max 50% subventioneras av klubben. 

Förslag till ny rubrik och lydelse: 
Tävlingsresor 

Subventionering för enklare logi vid tävlingsresor arrangerade av tränings- och 
tävlingskommittén utgår till deltagare upp till och med 20 år. 

Undantag: Löpare i HD21E där max 50 procent subventioneras av klubben. 

15  Semestertävlingar inom Sverige 
I tävlingsavgiften ingår även deltagande i semestertävlingar dock med undantag av 
deltagande i O-ringen. 

Förslag till ny lydelse:  
Medlemmar betalar hela kostnaden för tävlingar under perioden 10 juni-31 juli, med 
undantag för eventuella distriktsmästerskap under perioden. 

Förslag till ny punkt: 
16  Tävlingar och träningsresor utanför Sverige 

Medlemmar betalar hela kostnaden för tävlingar och träningsresor utanför Sverige. 
Undantag är junior- och seniormästerskap, där klubben betalar resa och logi. 

 


