Maj 2022

Medlemsvillkor Alfta-Ösa OK
Här finns några fakta som du som klubbmedlem bör känna till. Detta är grundregler som
gäller klubbens verksamhet, undantag kan beslutas av styrelsen.

ÅRSAVGIFT
Vuxna
Ungdom t.o.m. 20 år
Familjeavgift

200 kr
100 kr
400 kr

Medlemmen ansvarar för att betala in årsavgift senast 31 januari varje år till BG 613-6527.
Ange namn på alla som inbetalningen gäller.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Föreningens aktiva medlemmar har genom Svenska Orienteringsförbundet ett försäkringsskydd som gäller under tävling, organiserad träning och under resor till och från dessa
aktiviteter. Förutsättningen för att denna försäkring skall gälla vid ett ev. tillbud är att den
drabbade är medlem i klubben och har betalt årsavgift.
Villkoren för försäkringen i sin helhet finns här, Idrottsförsäkring
STARTAVGIFTER
Startavgifter för tävling i orientering, skidorientering, MTB-O, Pre-O samt orienteringsskytte
står klubben för. Undantag gäller för O-ringen samt tävlingar utomlands, se särskild punkt.
För denna förmån krävs att årsavgift skall vara betald, att regler för tävlingskläder följs (se
punkt Tävlingskläder) samt att du medverkar vid minst ett för klubben inkomstbringande
arrangemang varje år (för närvarande Ösaträffen i juni, Surströmmingsskivan i augusti eller
ev. DM-arrangemang).
Merkostnader för efteranmälan, ev. förhöjd avgift vid direktanmälan på tävlingsdagen samt
startavgift för tävling där du inte kommer till start, betalar du själv. Detta debiteras löparen i
efterhand en gång/säsong.
Det är även möjligt att vara medlem i klubben utan att följa regler för tävlingskläder och
därmed betala sina startavgifter själv.

O-RINGEN & TÄVLING UTOMLANDS
Startavgiften för ungdom t.o.m. 20 år samt tävlande i Elitklass betalas av klubben, men för
O-ringen gäller detta endast t o m andra anmälningsstoppet.
Övriga betalar sin startavgift själv.
RESOR TILL TÄVLING MED EGEN BIL
De tävlande betalar själva sina resor, ersättning till den som kör görs upp direkt mellan
förare och medresenärer. Vårt miljömål är att prioritera samåkning så långt som möjligt och
att vi därför samlas för samåkning på utsatt samlingsplats.
Reseersättning från klubben utgår till ledare (inte eget tävlande) där sådan har utsetts av
klubben vid värdetävlingar, stafetter och läger. Ersättning utgår enligt statliga normer under
förutsättning att reseräkning på för ändamålet avsedd blankett lämnats in till kassören.
Länk till Reseräkningsblankett

ÖVRIGA RESOR
Resor vid klubbuppdrag betalas av klubben.

TÄVLINGSKLÄDER
Klubben subventionerar kraftigt alla tävlingskläder samt överdrag för samtliga medlemmar.
Obligatoriska kläder vid tävling är tävlingsblus samt överdrag, av senaste utförande.
För respekt till och krav från våra sponsorer krävs att ovanstående används vid tävlingar och
är en förutsättning för fri startavgift.
Tävlingskläder - blusar, linnen, strumpor, byxor i olika modeller samt överdrag finns att köpa
på Ekmans Hem & Färg i Alfta.
Kontakt: marita@ekmanshem.se, 0271-122 80
Barn och ungdomar t o m 16 år som deltar i distrikts- och/eller nationella tävlingar får låna
tävlings- och överdragskläder av klubben.

