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UPPVAKTNING AV MEDLEM VID FÖDELSEDAG 

 

• På 50 årsdag uppvaktas medlem utan funktion i styrelse, sektion eller annat uppdrag 

med blomstercheck (värde 200 kronor) 

 

• Medlem med funktion i styrelse, sektion eller i övrigt mycket förtjänt medlem uppvaktas 

vid jämna årtionden från och med 50 år med personlig uppvaktning med blommor. Styrelsen 

tar beslut gällande i övrigt mycket förtjänt medlem. 

 

STARTAVGIFTER 

 

Hela startavgiften betalas av klubben för ungdom och juniorer. 

 

För medlem från och med ålder 21 år, betalas av föreningen ett fast belopp per start oavsett 

tävlingsform om medlemmen erlagt av årsmötet fastställd tävlingsavgift samt vid tävlingen bär 

klubbens tävlingsdräkt. Flerdagarstävlingar räknas som motsvarande antal starter. Beloppets storlek 

är den anmälningsavgift som Svenska Orienteringsförbundet fastställer årligen för start vid normal 

orienteringstävling för deltagare med ålder 21 år och äldre (ej elitklass). 

 

För elitsatsande, godkända av föreningen, betalar föreningen hela startavgiften oavsett ålder. 

Sektionerna meddelar styrelsen vilka elitsatsande föreningsmedlemmar detta avser.  

 

Från och med 21 år står medlemmen själv för tävlingsavgiften under sommarperioden mellan 15 juni 

och 31 juli. Undantag för detta är Tjust 2-dagars i Småland samt om DM tävling arrangeras under 

perioden. 

 

Då medlem anmält sig till tävling och ej startat skall av föreningen betald startavgift återbetalas till 

föreningen av medlemmen. Undantag görs vid sjukdom, viktiga familjeangelägenheter eller 

motsvarande förutom vid föranmälan till öppna klasser då inga undantag gäller. 

 

Tilläggsavgiften vid efteranmälan (utöver normal anmälningsavgift) betalas av medlemmen. 

 

Vid egna utlägg för startavgift skall dessa redovisas till kassör senast 1 dec samma år. 

 

ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 

 

Reseersättning kan utgå till tävlande och ledare, efter godkännande av respektive sektionsstyrelse, 

om resan avser 

 

• deltagande i GM, JSM, SM 

• DM-arrangemang som flyttats utanför distriktet 

• deltagande i tävling där medlem blivit uttagen av distriktsförbund eller riksförbund 

• arrangemang utanför distriktet (ej vanlig tävling). 

 

Varje sektion ska årligen bestämma vilka tävlingar som är ersättningsgrundande samt meddela kassör 

detta.  

 

Om vädret omöjliggör tävlingsverksamhet i distriktet under normal tävlingssäsong (tex skidtävlingar 

vid snöbrist i Östergötland) kan ersättning utgå för deltagande i vanlig tävling. 

 

Ersättningen skall vara godkänd före resan om ej erbjudande från arrangör/förbund utnyttjas. 



 

 

 

 

 

 

Ersättning kan utgå med: 

 

 - milersättning utges enligt statlig norm 

 - 2:a klass tågbiljett  

 - belopp för verifierad övernattning/logi, dock maximalt 600 kr per natt och person. 

 

Samåkning är ett krav för att milersättning skall utgå. 

 

Ersättningskrav enligt ovan under året skall vara inlämnat till aktuell sektion senast 31 december 

innevarande år. 

 

 

PRESTATIONSERSÄTTNING 

 

Som uppmuntran och stöd till klubbens idrottsmän och idrottskvinnor utgår följande 

prestationsersättningar i klasserna herrar/damer 16 år, 18 år, 20 år samt 21 år: 

 

Placering DM GM SM 

1 500 1000 10000 

2 400 800 8000 

3 300 600 6000 

4  400 4000 

5  200 2000 

6-10   1000 

Prestationsersättning angiven i kronor 

     

Vid stafetter endast lag 1, 2 och 3 och det individuella beloppet plus 50 %. 

 

Om endast 10 startande finns i klassen utbetalas endast en prestationsersättning, vid 20 startande 

endast 2, vid 30 endast 3 och så vidare dvs antal ersättningar max 10 % av deltagarantalet.  

 

Prestationsersättning får inte utbetalas som kontanter. 

 

Sektionerna ska årligen den 1 dec meddela kassör och styrelse vilka föreningsmedlemmar som 

kvalificerat sig för prestationsersättningar.  

 

 

Ersättning för lägerkostnader 

 

Föreningen betalar avgiften för läger och motsvarande då ungdomar blivit uttagna att delta i av 

distriktsförbund eller riksförbund anordnade verksamheter. 

 

 

 

Vid dödsfall 

 

Vid dödsfall hedrar klubben den avlidne medlemmen, som ingår/ingått i styrelse eller sektion eller i 

övrigt mycket förtjänt medlem, vid begravningen med blommor. Eller om önskan finns, inbetalning till 

speciellt ändamål, t ex Cancerfonden, till ett värde av 500 kr.   

 

 

Styrelsen/ersättningar, regelverk 
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