LINKÖPINGS ORIENTERINGSKLUBB
Tävlingsavgifter

gällande från och med 2022
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.
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Avgifter

1.1

Grundprincipen

I anslutning till respektive nedanstående underrubrik behandlas de grundprinciper på vilka
systemet för tävlingssubvention vilar. Till detta kommer förtydliganden, undantag och specialfall,
vilka presenteras i kommande avsnitt.
1.1.1 Barn och ungdomar (< 17 år)
LOK subventionerar hela den ordinarie tävlingsavgiften för barn och ungdomar upp till och med
16 år för tävlingar i hela Sverige.
1.1.2 Unga vuxna (17-25 år)
LOK subventionerar hela den ordinarie tävlingsavgiften för unga vuxna (17-25 år) för tävlingar i
hela Sverige.
1.1.3 Vuxna (26-69 år)
LOK subventionerar 50 kr av ordinarie tävlingsavgift för vuxna (26-69 år) för tävlingar i
Östergötland.
1.1.4 Veteraner (> 69 år)
LOK subventionerar hela den ordinarie tävlingsavgiften för veteraner från 70 år för tävlingar i
Östergötland.
1.1.5 Maximal tävlingsavgift
LOK subventionerar den överskjutande delen av ordinarie tävlingsavgifter över 150 kr.
1.1.6 DM-tävlingar
LOK subventionerar hela den ordinarie tävlingsavgiften vid Östergötlands distriktsmästerskap.
1.2

Avgifter som LOK inte subventionerar

Nedanstående gäller alla löpare (inklusive barn och ungdomar).
1.2.1 O-ringen
Löparen betalar själv avgiften för sitt deltagande i O-ringen. LOK ska inte faktureras för detta.
1.2.2 Efteranmälan
Löparen bekostar själv den extra avgift som tas ut av arrangören för efteranmälningen. En
efteranmälan orsakar alltså inga extrakostnader för LOK jämfört med en ordinarie anmälan.
1.2.3 Ej start
Löparen bekostar själv hela ordinarie anmälningsavgiften, upp till 150 kr, vid ej start, oavsett
anledning till den uteblivna starten.
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1.2.4 Övriga tjänster
Löparen bekostar själv hela avgiften för övriga tjänster kring tävlingen, exempelvis hyra av
elektronisk stämplingsutrustning, bokning av campingplats eller förbeställning av mat.
1.2.5 Närtävlingar och andra träningstävlingar
Löparen bekostar själv hela anmälningsavgiften vid avgiftsbelagda träningstävlingar och tävlingar
som i Eventor klassas som närtävlingar, klubbtävlingar, veckans bana etc. Om löparen ändå ber
arrangören fakturera LOK så kommer LOK fakturera löparen hela tävlingsavgiften i efterhand.
1.2.6 Andra typer av aktiviteter
Löparen bekostar själv anmälningsavgifter för andra typer av aktiviteter, till exempel löplopp,
skidlopp, multisport, orienteringsskytte etc. Om anmälan till dessa aktiviteter sker via Eventor kan
LOK faktureras, men löparen kommer sedan att faktureras hela tävlingsavgiften i efterhand.
Annars ska LOK inte faktureras för dessa typer av aktiviteter.
1.2.7 Utländska tävlingar
Löparen bekostar själv alla avgifter i samband med tävlingar i utlandet.
1.3

Förtydliganden

1.3.1 Öppen klass och direktanmälan
För deltagande i öppen klass gäller samma regler som för deltagande i vanlig tävlingsklass. Om
löparen anmäler sig direkt till arrangören på tävlingsdagen och arrangören fakturerar LOK för
tävlingsavgiften, så hanteras den avgiften på samma sätt som om löparen skulle ha föranmält sig
till tävlingen.
1.3.2 Mountainbikeorientering, skidorientering och precisionsorientering
Mountainbikeorientering, skidorientering och precisionsorientering behandlas på samma sätt som
vanlig fotorientering.
1.3.3 Stafetter
LOK står för anmälningsavgifterna till stafetter och löparen betalar ingen tävlingsavgift till
klubben för deltagande i stafettlag. Egenavgifter för resor, boende etc. i samband med stafetter kan
tillkomma.
1.3.4 Tävlingar med flera etapper
Tävlingar med flera etapper (eller kval och final) räknas som flera enskilda tävlingar även om man
gör en enda anmälan. Den totala anmälningsavgiften fördelas jämnt på antalet etapper.
1.4

Undantag

Undantag och kompletteringar från/till ovanstående regler beslutas av styrelsen.
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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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