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Behandlet på styremøte 08.12.21. 

Startkontingent  
 

Hovedregel: 

 

• Løten o-lag dekker startkontingenten for løpere som er 20 år og yngre. Løpere 

som er 21 år og eldre, dekker startkontingenten selv. 

 

Det er noen tillegg og unntak fra denne regelen. Disse er: 

 

Løten o-laget dekker startkontingenten for løpere som 

 

1. Starter i D21E/H21E og som er under utdanning eller gjennomfører 

førstegangstjeneste i forsvaret. 

 

2. Har avtale med o-laget. 

 

3. Starter i NC, NM, hovedløp eller uttakningsløp til landslag. Dette gjelder både dag- og 

nattorientering, og ski-o og PreO. Bestemmelsen gjelder ikke for deltakere i 

veteranklasser (35 år og eldre). 

 

4. Starter i stafetter. 

 

I tillegg gjelder følgende: 

 

5. Når løperen er påmeldt, men ikke starter, skal løperen selv dekke startkontingenten. 

Dette gjelder for alle, også for løpere 20 år og yngre, og for løpere under pkt 1, 2 

eller 3 ovenfor. 

 

6. Når løperen er etteranmeldt, skal løperen selv dekke både ordinær startkontingent og 

etteranmeldingsavgiften. Dette gjelder for alle, også for løpere 20 år og yngre, og for 

løpere under pkt 1, 2 eller 3. Hensikten er å gi alle tydelig motivasjon til å overholde 

påmeldingsfristen og stille til start når en har meldt seg på. 

 

7. Alle dekker startkontingenten i ferieløp. Normalt er det løp som avholdes i juli. 

 
8. O-laget dekker eventuell egenandel ved representasjon (uttak på landslag e.l.). 

 

9. Styret kan fastsette egenandel for løpere under pkt 3 eller 4. 

 

Spesielt for 2022:   

 

• Styret har besluttet ikke å kreve egenandeler i h.t. pkt 9. 

 

 

Reise 
Kjøregodtgjørelse til Hovedløp, NM, testløp og norgescup er kr.0,75 per km per 

passasjer. Sjåfør må sende regning til leder i sportsutvalget for attestering før utbetaling. 

Benytt skjema på hjemmesiden (ligger under Klubben/Dokumentsenter). Regninga må 

leveres så snart som mulig etter aktiviteten. Deltakere får dekket overnatting med opptil 

250 kr per natt (for de som betaler aktivitetskontingent). Når det ikke er tilrådelig å kjøre 

bil dekker Løten o-lag 500 kroner i flybillett. Maten betaler de selv. Ledere bestemt av 

Løten o-lag på Hovedløp, NM, testløp og norgescup får dekket alle utgifter ved 

overnatting. 

 


