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Følgende retningslinjer gjelder for tildeling av økonomisk støtte til 

klubbens medlemmer i forbindelse med deltakelse i 

ritt/konkurranser/samlinger. 
 

For å kunne motta støtte fra klubben forutsettes at: 

• Utøver har betalt medlemsavgift, har gyldig lisens og ikke skylder klubben penger.  

• Utøver må stille til start i rittet for å kunne få dekket kostnadene. Ved sykdom skal det legges 
frem legeerklæring for å få dekket startkontingent.  

• Utøver må stille i siste versjon av klubbens drakt. 

• Utøver, og rytters foresatte, som mottar støtte, forplikter seg til å stille med dugnadshjelp 
minst en gang gjeldende år i forbindelse med klubbens konkurranser, treninger e.l. 
Gjennomført dugnad skal dokumenteres. 

• Utøver må ha gjennomført nettkurset «Ren Utøver» på www.renutover.no. Dokumentasjon 
skal legges ved søknaden om refusjon av støtte.  

• Utøver oppfordres til å levere en beretning med bilde(r) fra den konkurranse eller samling en 
har fått støtte til. Formatet på beretningen avtales med sportslig ansvarlig/nettredaktør, og 
beretningen kan publiseres på klubbens nettsider, evt. i redigert form. 

• Ved brudd på Norges Idrettsforbunds antidoping regelverk, skal utøver tilbakebetale all 
økonomisk støtte som er gitt.  

• Det må foreligge kvitteringer som vedlegges søknad om støtte. 

• Søknad, med dokumentasjon, må sendes inn innen 30.11 hvert år. For konkurranser som 
gjennomføres i desember, er søknadsfrister 30.11 neste år. Søknad om støtte sendes til: 
faktura@bodock.no  

Det kan søkes om støtte til: 

1. Startkontingent til ritt/konkurranser innenlands, maksimalt 3 ritt pr. utøver pr. år. Støtte til 

startkontingent er begrenset til 1000kr pr enkeltkonkurranse. 

2. EM/VM og andre ritt i utlandet gis støtte etter særskilt søknad. Utøver kan søke om støtte til 

startkontingent, samt utgifter til reise og overnatting. Det vil maksimalt gis en støtte på 5000kr 

pr. konkurranse. 

3. Fellesturer der minst 5 av klubbens medlemmer deltar. Det må søkes styret om støtte senest 

10 uker før avreise, budsjett vedlegges. Mulighet for støtte til treningsleir/fellesturer og 

lignende avhengig av klubbens økonomi. 

Utvidet utøverstøtte: 

Utøvere på høyt nasjonalt nivå og internasjonalt nivå har mulighet til å søke om en utvidet støtte. 
Søknad om støtte med angivelse av ønsket støttebeløp sendes styret innen 1. mai, og besvares 
innen en måned. Utøvere med en personlig avtale om støtte gis ikke mulighet for å søke om eller 
motta ytterligere støtte utover den avtalte summen. 

Barne og ungdomsgruppa: 

Ut over retningslinjene for støtte som er beskrevet over, vil barne- og ungdomsgruppa dekkes med 

støtte til aktiviteter i hht gruppens årsplan. Frist for innmelding av årsplan til styret er 01.01 hvert år. 
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Merknad: 

Klubbens egne konkurranser støttes ikke. Samlet utbetaling av utøverstøtte for en sesong er 

begrenset oppad til den sum som årsmøtet avsetter i budsjettet. Barne- og ungdomsgruppa vil 

prioriteres. 


