
Retningslinjer for dekning av kostnader i forbindelse med aktiviteter for Hafrsfjord Sykkelklubb 

(HSK) 

Vi i Hafrsfjord sykkelklubb ønsker å oppfordre våre barne- og ungdomsmedlemmer til å stille på ritt 

og treningsleirer både lokalt og utenfor vår region. Det er ønskelig at foreldre og trenere også stiller 

på mange av disse arrangementene for å støtte opp om ungdommene. Disse retningslinjer 

1. Påmeldingsavgift ved deltagelse i ritt 

a. HSK dekker ordinære påmeldingsavgifter for barne- og ungdomsmedlemmer (som 

har betalt kontingent til klubben for inneværende år før påmelding til aktuelt ritt 

skjer). 

b. Dette gjelder for medlemmer til og med deltagelse i junior aldersklasse 

c. Eventuelle økte startkontingenter som følge av påmelding etter ordinær frist dekkes 

ikke av klubben. 

d. Dersom en rytter er påmeldt og ikke stiller på det aktuelle ritt vil startkontingent som 

er dekket av HSK bli krevd refundert (unntak ved sykdomsforfall som er varslet før 

rittet starter). 

2. Reiseutgifter for deltagelse i ritt 

a. Hvilke ritt gjelder ordningen for refusjon av reiseutgifter: 

i. Reisekostnader til ritt i lokalområdet (kommunene Stavanger, Randaberg, 

Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå) forutsettes dekket av den 

enkelte, men samarbeid gjerne om kjøring og avtal med andre foreldre 

dersom du ikke selv har mulighet til å kjøre din rytter til et ritt. 

ii. Reisekostnader til øvrige ritt i regionen 

1. Alle ritt som står på NCF sin terminliste inngår i ordningen. 

2. Egenandel for reisekostnader settes til 200 kr pr person 

iii. Reisekostnader til øvrige ritt i Norge: 

1. Styret vedtar hvilke ritt som skal prioriteres etter innspill fra aktive 

medlemmer og basert på NCF sin terminliste. 

2. Egenandel for reisekostnader settes til 500 kr pr person iv. For ritt 

utenfor Norges grenser dekkes normalt ikke reisekostnader, men det er 

anledning til å søke styret om bidrag til deltagelse i slike ritt basert på 

enkeltvedtak. 

b. Forutsetninger for å dekke reisekostnader: 

i. Det samarbeides for å sette opp nødvendig antall biler til å få med alle 

ryttere som ønsker å delta på det aktuelle ritt, samt nødvendig antall 

trenere/ voksne for å følge opp ryttere. 

ii. Det bør planlegges med 1 voksen pr aldersklasse av startende ryttere. 

c. Hvilke kostnader dekkes: 

i. Klubben refunderer direkte utlegg til ferger/ bompenger 

ii. I tillegg kr 2 pr kjørt kilometer under følgende forutsetninger 

iii. Eventuelle kostnader til overnatting og felles måltider refunderes etter 

regning for ryttere og nødvendig antall voksne, jfr foregående punkt. 

3. Kostnader ved arrangement i klubbens regi (treningsleire/ sosiale sammenhenger) 



a. Ved arrangement i Norge bestemmer styret hvilke utgifter som dekkes 

i. Styret vurderer hvorvidt det skal kreves egenandel for hvert enkelt 

arrangement 

 b. Ved treningsleire utenfor Norge (jfr Mallorca de siste årene) gjelder følgende: 

i. Alle deltagere betaler inn sin andel av reisekostnader basert på regning ved 

bekreftet påmelding 

ii. Etter at turen er gjennomført refunderer klubben en andel av betalte 

kostnader for følgende: 

1. Aktive syklister fra og med året de fyller 13 år til og med 19 år som 

forventes å kunne delta på treningsturer på opptil 8 timers varighet. 

2. Voksne med treneransvar/ delansvar for minst en ukentlig trening i 

HSK regi. 

3. Eventuelle voksne trenere som er vesentlig for å få gjennomført et 

godt treningsprogram under det aktuelle arrangement. 

iii. Normalt refunderes 60 % av innbetalt reisekostnad etter gjennomført 

deltagelse. 

iv. I tillegg dekker HSK enkelte måltider samt direkte utlegg (f.eks. 

fergebilletter) under lengre dagsturer på treningssamlingen. 

Hvordan få refundert beløp for ritt og reiser: 

Vennligst legg ut / betal faktura fra arrangør selv, og send mail med kopi av faktura / 

kvittering, og eventuelt spesifiser reisestøtte til lisens@sykkelklubben.com med hvilket 

kontonummer du ønsker beløpet refundert til. Du kan samle opp og sende 

faktura/kvitteringer/krav for flere ritt/reiser på en gang, eller du kan velge å sende en mail 

for hvert ritt / reise. Behandlings-/utbetalingstid kan være opp mot 3 uker, men vil vanligvis 

være raskere. 


