
 

 

 

 Oslo 19. mars 2019 

Utøverstøtte i Oslo Skiskytterlag 

Aktive medlemmer av Oslo Skiskytterlag (OSSL) kan søke klubben om utøverstøtte. Utøverstøtten har 

til hensikt å gi økonomisk støtte til medlemmer som representerer klubben gjennom deltakelse på renn 

og konkurranser. Følgende punkter beskriver prosedyre for behandling av søknader, hvilke utgifter som 

dekkes av ordningen, mulighet for avkorting av støtten og kriterier som forutsettes oppfylt for å være 

berettiget utøverstøtte. 
 

1. Søknad og frister 
Søknad om utøverstøtte leveres/sendes styret per post eller e-post i etterkant av aktuell sesong og senest 

innen 1. mai det aktuelle år. 

 

2. Hva kan det søkes om? 
Det kan søkes om: 

a) Støtte til startkontigenter for terminfestede skiskytterrenn og konkurranser (ref. forbundets 

terminliste) 

og 

b) Støtte til faktiske og nødvendige kostnader forbundet reise og losji ved å delta på 

Norgescuprenn (NC) og Hovedlandsrenn (HL). 

Det kan kun søkes støtte til tellende NC for den aktuelle klasse. 

Kostnader ved bruk av egen bil dekkes ikke. 

Det forutsettes at reise og losji ansees som strengt nødvendig for den aktuelle utøver for 

deltagelse på hver enkelt rennhelg 

 

Søknaden vedlegges dokumentasjon av kostandene som søkes dekket. Styret skal behandle alle 

innkommende søknader i fellesskap. 
 

3. Rammer  
Det er fastsatt følgende maksimale rammer for utøverstøtte: 
 

a) Startkontingent inntil NOK 100 per renn/løp som utøvere inntil juniornivå har deltatt på, og 

NOK 150 per renn/løp som utøvere fra juniornivå og eldre har deltatt på. 
 

b) Reise og losji inntil NOK 2.500 per rennhelg for deltagelse på NC og HL. 
 

Samlet utøverstøtte for reise og losji (pkt b). over) kan maksimalt utgjøre inntil NOK 7.500 per utøver 

per sesong for utøvere til og med klasse K/M 19. For utøvere i klasse K/M 20 og eldre er tilsvarende 

maksimalt beløp NOK 10.000. 

 

4. Utbetaling av beløp. 

Avkorting av beløp etter vurdering av klubbens samlede betalingsevne 
 

Hovedutbetaling av utøverstøtte skjer etter sesongslutt, etter årsmøte hvor det er vedtatt endelig budsjett 

for inneværende kalenderår, etter frist for innsending av søknad og etter at Styret har behandlet 

søknadene. Hovedutbetaling av utøverstøtte skal dog skje innen 1. juni hvert år. 

 

Årsmøtet vedtar endelig budsjett for hvert kalenderår på årsmøtet. Utøverstøtte budsjetteres i egen post 

i budsjettet og henger sammen med det samlede budsjettet og årsmøtets vedtak i forhold til hvordan 

klubbens samlede inntekter og egenkapital skal disponeres. Budsjettet er således å betrakte som et viktig 

styringsdokument for Styret i løpet av året. 

 

 



 

 

 

Støtte til startkontigenter (ref. pkt. 3a over) skal ikke avkortes. 

 

Støtte til reise og losji (ref. pkt. 3b over) kan avkortes etter følgende retningslinjer: 

 Dersom det viser seg at utøverstøtte overstiger endelig budsjett (vedtatt på årsmøtet), skal 

summen avkortes med samme prosentandel for alle utøvere slik at samlet utøverstøtte tilsvarer 

budsjettert beløp for denne posten. Denne summen vil da bli utbetalt som utøverstøtte i 

forbindelse med Hovedutbetalingen. 

 Støtten skal uansett ikke avkortes med mer enn 50%. 

 Hvis regnskapet ved årsslutt viser et overskudd kan Styret vedta å disponere dette til 

etterbetaling av hele eller deler av den avkortede summen. Lik prosentvis andel til alle utøverne 

som fikk avkorting. 
 

5. Kriterier 
Styret kan innvilge søknad om utøverstøtte etter punkt 1 innenfor de rammer som følger av punkt 2. Ved 

styrets behandling av søknader mottatt innen søknadsfristen skal det vurderes hvorvidt utøver; 

a) er registrert som medlem, har betalt utøverkontingent og 

b) har deltatt eller vært representert gjennom andre deltakere på minst fire dugnadsvakter 

(konkurranser, arrangementer eller annet i klubbens regi) under den perioden det søkes 

utøverstøtte for, 

c) har konkurrert i klubbens renndress, pannebånd og/eller lue (særskilte unntak kan gjøres for 

utøvere som i tillegg representerer team som klubben har inngått avtale med) og for øvrig 

promoterer klubben og de klubben eventuelt har inngått samarbeidsavtale med, i de 

sammenhenger dette ansees som naturlig,  

d) har fremmet klubbens verdier og opptrådt som et godt forbilde for klubbens yngre utøvere, 

e) har overholdt de bestemmelser som følger av Norges idrettsforbund og Antidoping Norges 

regelverk og 

f) gjennomført nettkurset «Ren utøver» i regi Antidoping Norge (www.renutover.no) 
 

Manglende etterlevelse av et eller flere av punktene nevnt ovenfor vil kunne medføre avslag på søknad 

eller avkortning ved utbetaling av utøverstøtte. Ved brudd på Norges idrettsforbund og/eller Antidoping 

Norges regelverk kan styret avslå utbetaling og/eller kreve tilbakebetalt utøverstøtte for den perioden 

regelbruddet har funnet sted. 

http://www.renutover.no/

