Økonomi og tilskudsregler – Ungdom u. 21 år
Orientering er ingen dyr idræt (som motionist) og slet ikke som ungdomsløber. For
klubben giver en række ekstra tilskud til ungdommen.
Løbstilskud
Fri start ved alle løb.
Gælder også vintertræningsløb, p.t. startafgift kr. 15,-(u. 16)/kr. 30,- (16-21). Du
betaler selv ved start til de enkelte løb. Når sæsonen er overstået, bliver det beløb du
samlet har betalt, refunderet til dig.
Hvis man har tilmeldt sig på forhånd og ikke møder frem, opkræves startafgiften.
(dog ikke hvis det skyldes sygdom)
Kurser/Samlinger/KUM
Deltagerafgiften og transportudgift dækkes.
(Ved manglende fremmøde, som ikke skyldes sygdom, opkræves dog deltagerafgift)
Sommerlejre
Halvdelen af deltagerafgiften dækkes, dog max. Kr. 1.000,-.
(Ved manglende fremmøde, som ikke skyldes sygdom, opkræves dog fuld afgift)
Transporttilskud til kurser/Samlinger/KUM
Tilskuddet ydes ud fra, at der er 4 personer i bilen. Der regnes med klubbens
kørselstakst plus eventuelt færge eller broafgift.
Ved andre løb betales 1 kr. pr. km. : antal personer i bilen.
Ex. Løb i Hvalsø. Afstand 100 km retur og 4 personer i bilen.
100 kr. : 4 pers. = kr. 25,-.
Transporten er typisk den største udgift ved sporten, idet vi ofte er tvunget til at køre i
bil ud til løb
Kørsel afregnes med chaufføren.

Økonomi og tilskudsregler – Senior over 21 år
Løbstilskud
Klubmesterskab og Divisionsturnering: Fri start.
Ellers er der ikke løbstilskud.
Kurser
Uddannelseskurser som af bestyrelsen vurderes at, kunne komme en bredere del af
klubbens medlemmer til gode.
Kursusafgift + transport dækkes.
VTR-Tekniktræning om lørdagen er gratis.
VTR-Tekninkweekend støttes med tilskud kr. 200,-.
Transporttilskud til kurser
Se afsnittet under ungdom, idet beregnes på tilsvarende vis.

Påklædning som O-løber
Orientering kræver ikke det store udstyr (som motionist). En joggingdragt (fuldt
dækkende af hensyn til brombær, brændenæller m.m.) og et par kondisko, så er du klar.
Som konkurrenceløber er det en god ide, at investere i rigtigt o-udstyr af hensyn til
slidtage, vægt, komfort og beskyttelse. Dette indebærer følgende udgifter:
Nylon løbedragt (overdel + buks)
Benbeskytter
Kompas og postbeskrivelsesholder
O-sko
SI-kontrolenhed

ca. kr. 700,ca. kr. 200,ca. kr. 400,ca. kr. 900,ca. kr. 400,-

Disse ting kan købes hos O-butikken, som ofte kommer ud til konkurrenceløb.
Bemærk, O-udstyr kan ikke købes i en almindelig sportsforretning!
Klubbens nylon løbedragt bestående af overdel og buks (Pris ca. kr. 700,-) kan købes
via Henriette. Desuden har klubben en overtræksdragt (Pris ca. kr. 1.000,-), som
ligeledes sælges via Henriette.

