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EKONOMISKA BESTÄMMELSER INOM EKSJÖ SOK AVSEENDE ANMÄLNINGAR,  
LÄGER, RESOR, BOENDE OCH MAT TILL TÄVLINGAR OCH UTBILDNINGAR. 

___________________________________________________________________________ 
	
	
Medlemsavgift	skall	vara	erlagd	för	att	nedanstående	regler	skall	gälla.	 
	
	
	
Anmälningsavgifter	till	tävlingar		
 
ESOK betalar startavgifter för klubbens aktiva inom skidor, orientering, MTB-OL och Skid-OL, gäller tävlingar  
som respektive sektion sanktionerar. 
 
ESOK betalar rankingavgiften och tävlingslicenser för tävlande i Sverige. 

Vid O-ringen betalas endast startavgiften vid start i Elitklass eller ungdomsklass upp till HD16. Detta gäller om 
anmälan har skett vid första ordinarie anmälningsstopp. Vid utgallring från elitklass eller byte av klass efter 
anmälan så debiteras löparen avgiften. 
 
Vid Vasaloppet och Tjevasan betalas endast startavgiften vid start i elitledet (elit-ledet = 0 ledet). 
För juniorer betalar ESOK 50% av startavgiften, gäller t.o.m upp till 20 år.    
 
Den	enskilde	betalar:	 

 efteranmälningsavgift fr.o.m det år man fyller 17 år,  
 ej start fr.o.m det år man fyller 17 år med 50 % av ordinarie startavgift.  
 aktivavgift erläggs från det år man har fyllt 17 år.   

 
Lägeravgifter	och	tävlingsresor.	
	
Hanteras av respektive sektion och avgiftsbeläggs inom ramen för sektionernas budget.  
 
ESOK kan betala boendekostnaden till ett max belopp på 300: -/ dygn och person, resten betalas av respektive 
aktiv.  
 
ESOK kan stå för upp till 100% av totala kostnaden för aktiva ledare, respektive sektion beslutar om vilka 
ledare som ESOK bekostar.  
 
Klubben ger ingen ersättning för matkostnader i samband med läger och tävlingar. 	
 

   



RESOR	till	läger,	tävlingar	och	utbildningar. 
 
ESOK kan betala reseersättning till tävlingar inom skidor, orientering, MTB-OL och Skid-OL som respektive 
sektioner sanktionerar. 
 

 Respektive sektion beslutar om färdmedel till tävling, läger och utbildningar. 
 Vid beslutad bussresa kan ersättning för bil utgå endast om plats ej finns i bussen eller om den tävlande 

är bosatt på annan ort.  
 
ESOK	kan	betala	resan	enligt	följande:	 
Bilersättning kan utgå till tävlingar inom skidor, orientering, MTB-OL och Skid-OL samt utbildningar som 
respektive sektioner sanktionerar. 
 
Resan skall starta från gemensam samlingsplats med samåkning till och från tävling.  
Ersättning utgår med 4kr/mil, för ungdomar, studerande och chauf för.  
Klubben står alltid med 6,50 kr/mil till chaufför.  
Vuxen som åker med betalar 4 kr/mil till chauffören.  
 
Exempel resa på 25 mil, men chaufför, en vuxen och två ungdomar.  
Vuxen betalar      25*4*1  = 100,00 kr till chauffören.  
Ersättning från klubben för ungdomarna  25*4*2  = 200,00 kr 
Ersättning från klubben för chaufför   25*6,50*1  = 162,50 kr  
        = 462,50 kr = 18,50 kr/mil 
  
Sektionerna har möjlighet att betala ut reseersättning upp till 18,50 kr/mil vid resor till läger , tävlingar och 
utbildningar. Respektive sektion godkänner. 
 
RESERÄKNING	
 
Bilförare insänder reseunderlag till sektionsledare för godkännande där det framgår tävling, resans längd och 
samtliga antal passagerare i bilen och fördelning enligt ovanstående ersättningsexempel.  
Reseunderlag skall insändas i direkt anslutning till aktuell resa. 
Sista datum för redovisning av reseunderlag för innevarande år är sista november. 
 
SÄRSKILD	ELITSATNING		
 
Respektive sektion har möjlighet att bedriva extra elitsatsning för att utveckla, bibehålla och attrahera juniorer 
och seniorer.  Sektionen/elitledaren tar ut en elitgrupp varje år. Elitsatsningar kan bla. innehålla extra 
träningsstöd, hjälp med extra läger, extra resor och upplägg för att få tillgång till löpare vid större stafetter etc. 
Resultat, talang, ambition och inställning är kvalificerande. Uppläggen revideras varje år och redovisas för 
styrelsen inför respektive sösongsstart/budgetår och skall rymmas inom sektionernas beslutade budgetramar. 
 
Giltighetstid		
 
Dessa regler kan omprövas i samband med budgetarbetet, men kan även omprövas under löpande år om så 
krävs på grund av klubbens ekonomi. 


