LINKÖPINGS ORIENTERINGSKLUBB
Tävlingsavgifter
gällande från och med 2019
För att en person ska få delta i en tävling som representant för LOK under ett visst år måste
personens medlemsavgift för året ha betalats (om den förfallit till betalning). Detta krav gäller även
deltagande i stafettlag.
1

Avgifter

1.1

Grundprincipen

Löpare som under året fyller 26 eller mer betalar hela tävlingsavgiften, dock maximalt 150 kr, per
tävling upp till och med elva tävlingar under året. Därefter betalar löparen 90 kr per ytterligare
tävling.
Löpare som under året fyller minst 17 och högst 25 betalar hela tävlingsavgiften, dock maximalt
150 kr per tävling upp till och med sex tävlingar under året. Därefter betalar löparen 55 kr per
ytterligare tävling. Barn och ungdomar upp till och med HD16 betalar inte någon avgift för sitt
tävlande, oavsett hur mycket de tävlar.
Specialfall och undantag från ovanstående behandlas i följande avsnitt.
1.2

Sommartävlingar

Alla löpare (inklusive barn och ungdomar) betalar hela anmälningsavgiften för alla sina tävlingar
från 15:e juni till och med sista juli. Ett undantag är att DM, SM och Swedish League eller
motsvarande som infaller under denna period behandlas som om de ägde rum under den övriga
delen av året.
Om någon deltävling i en flerdagarstävling sker under ovanstående sommarperiod så räknas hela
flerdagarstävlingen som sommartävling.
1.3

Ej start

Alla löpare (även barn och ungdomar) betalar hela anmälningsavgiften, dock max 200 kr, vid ej
start, oavsett anledning till den uteblivna starten. Eventuell efteranmälningsavgift tillkommer.
1.4

Efteranmälan

Alla löpare (inklusive barn och ungdomar) betalar även den faktiska extrakostnaden som
efteranmälningsavgiften innebär. En efteranmälan orsakar alltså inga extrakostnader för klubben
jämfört med en ordinarie anmälan.
Exempel: En löpare efteranmäler sig till en tävling vars ordinarie anmälningsavgift är 150 kr och
avgiften vid efteranmälan är 225 kr. Den faktiska extrakostnaden är då 225 kr - 150 kr = 75 kr.
Löparen betalar därmed 75 kr mer än om hon/han anmält sig i tid.
1.5

Direktanmälan/öppen klass

Anmälningsavgiften för öppen klass räknas som vilken anmälningsavgift som helst. Löparen ska
be arrangören fakturera LOK för avgiften.
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1.6

Avgift för hyra av elektronisk stämplingsmoj

Alla löpare (inklusive barn och ungdomar) står själva för hela kostnaden när de hyr elektronisk
stämplingsbricka/pinne.
1.7

Tävlingar med extra hög startavgift

Det förekommer att ordinarie anmälningsavgift är högre än 150 kr, t.ex. i elitklass. I normalfallet
(anmälan inom ordinarie anmälningstid samt att löparen startar) är detta dock inget som drabbar
löparen, utan reglerna gäller som om avgiften vore 150 kr.
1.8

Tävlingar med kval och final

Tävlingar som består av kval och final räknas som två tävlingar även om man gör en enda
anmälan. Hälften av anmälningsavgiften antas höra till kvalet och hälften till finalen.
1.9

Utländska tävlingar

Kostnaden för individuella tävlingar i utlandet står löparen själv för.
1.10 Närtävlingar med extra låg avgift
Vid närtävlingar/träningsorienteringar där man typiskt själv betalar den relativt låga startavgiften
kontant på plats så ska LOK inte blandas in i det ekonomiska, utan löparen står själv för kostnaden.
Om en arrangör ändå fakturerar LOK för den här typen av arrangemang så ska hela kostnaden
föras över till löparen. En sådan kostnad påverkas inte av reglerna för tävlingsavgifter.
1.11 Stafetter
Klubben står för anmälningsavgifterna till stafetter och löparen betalar ingen tävlingsavgift till
klubben för deltagande i stafettlag. Naturligtvis måste löparen dock ha betalt medlemsavgift för att
få springa stafetter för LOK. Egenavgifter för resor, boende etc. i samband med stafetter tas ibland
ut och berörs inte av reglerna för tävlingsavgifter.
1.12 SM-tävlingar
SM-tävlingarna behandlas på samma sätt som vanliga tävlingar i reglerna för tävlingsavgifter.
Observera att tävlingar med kval och final räknas som två tävlingar samt att reglerna för Ej start
och Efteranmälan gäller även för SM-tävlingar.
1.13 Skidorientering och precisionsorientering
Skidorientering och precisionsorientering behandlas precis som om det hade varit en vanlig
fotorientering.
1.14 Löplopp, skidlopp, multisport, orienteringsskytte och mountainbikeorientering
Löplopp, skidlopp, multisport, orienteringsskytte och mountainbikeorientering bekostas inte på
något sätt av LOK, även om det går bra att tävla för LOK på sådana tävlingar.
1.15 Undantag
Undantag från och kompletteringar till ovanstående regler beslutas av styrelsen.
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2

Betalning

Vid ett eller flera tillfällen under året meddelar LOK:s anmälare skriftligen (på papper eller via epost) löparna hur mycket de ska betala i tävlingsavgifter till klubben. Löparna ska inom två veckor
efter ett sådant meddelande betala in beloppet på klubbens bankgiro 5487-3930.
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