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                                RETNINGSLINJER FOR RITTSTØTTE 

Forutsetninger: 

1. Utøver og ledsager må ha tegnet og betalt medlemskap 

2. Utøver må ha aktiv lisens - helårslisens 

3. Alle som kommer inn under støtteordningene forplikter seg til å stille i ritt og på 

premieutdeling eller lignende i den til enhver tid gjeldende klubbdrakt. 

4. RGSK er sertifisert som Rent Idrettslag. Som en oppfølging av dette MÅ alle som 

mottar støtte gjennomgå kurset hos http://www.renutover.no Når gjennomført 

sendes kopi av diplom til leder. Dette gjelder også foresatte som skal ha dekket 

overnatting.  

5. Deltagelse på ritt er klarert med sportslig ledelse 

Styret har satt en øvre grense for refusjonsbeløp. For sesongen 2016 er den på kr 

10.000,- utøver. For ledsagere er denne grensen på 3000,- pr år  

Hva dekkes?  Merknad 

Startkontigent 
I sin helhet 

Deltagelse på aktive 
ritt. Ranking, NC, 
UL/UM/NM 
Og der utøver er 
uttatt til Nordisk 
mesterskap 

 Kun innenfor ordinær påmeldingsfrist – ikke 
etteranmelding 

 Dekker ikke deltagelse i Birken, Grenserittet eller 
andre kommersielle ritt selv med aktive klasser. 

 VED DNS – ikke startet - må startkontigenten 
dekkes selv 

Overnatting Kr 600,- for 
nødvendig 
overnatting ved 
reiseavstand større 
enn 100 km en vei. 

For utøvere under 18 år (ut JR klasse) dekkes det 
tilsvarende med inntil kr 300,- pr natt for en ledsager 
pr familie. 

Reise Ingen støtte Vi har en henger som kan disponeres til 
klubbmedlemmer for transport av SYKLER. Aktive ritt 
har prioritet 

 

TRENINGSSAMLINGER OG ANDRE RITT 

Det er mulig å få økonomisk støtte til samlinger og andre ritt, men da etter særskilt søknad. 

Styret forbeholder seg retten til å avgjøre hver enkelt søknad ut i fra de opplysninger som 

fremkommer i søknaden. Det forutsettes at dette er i samsvar med klubbens og utøverens 

sportslige ambisjoner og nivå. Søknad til samlinger vil bli vektlegglagt hvis det er en samling som 

fremmer læring og sosialt felleskap. 

Styret behandler ikke søknader innkommet i etterkant av hva det er søkt om. Søknader 

skal være styret i hende senest 1 mnd før aktuell aktivitet. 

 Søknader sendes leder på klubbmail: raufoss.gjovik.sykleklubb@gmail.com 

 Reiseregninger med kvitteringer og resultatliste sendes innen 14 dager etter aktuelt ritt 

til: raufoss.gjovik.sykleklubb@gmail.com  eller til klubbens postboks 

 I spesielle tilfeller, f.eks fellespåmeldinger kan leder/ kasserer sørge for at 

påmeldingsavgift etc. betales direkte fra klubbens konto til respektive arrangør på 

forhånd, slik at rytter ikke har egne utlegg. 
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