
 

Retningslinjer for samlinger i Hakadal 
IL Alpin 

Dette er våre interne regler for samlinger for sesongen 2016-17 gjeldende fra 1. mai 2016. 

Antall deltakere 
Minimums antall for gjennomføring av samlinger i regi av HIL Alpin er 6 deltakere. 

Minimums antall for gjennomføring av enkelte samlingsdager i regi av HIL Alpin er 4 deltakere. 

Voksentetthet 
For å gjennomføre samlinger med overnatting, så skal det være følgende min. antall voksne med på 

samling: 

U14/U16 1 voksen pr. 6 barn 

U12/U10 1 voksen pr 4 barn 

U8 og yngre 1 voksen pr. 3 barn 

Ved samlinger med bare minimumsantall løpere med, så skal det uansett være med minimum 2 

voksne (trenere/foreldre), dette pga. hvis det skjer uhell, eller noe annet som medfører at en må 

forlate gruppen, så vil det alltid være en igjen. 

Dette er minimumsantall. Ingen samlinger skal gjennomføres med færre voksne enn ovenstående, 

dvs. 2 voksne minimum hvis det er færre enn antall over som deltar. 

Samlingskostnader  

1. For U10 og yngre (barn f. 2006 og yngre) gjelder følgende: 
 Trenernes kostander mht. overnatting/heiskort/kost/transport fordeles på løperne 

 De voksne som er med dekker egne kostnader mht. opphold/reise/heiskort. Dette bør gå 

på rundgang mellom foreldrene slik at det ikke er de samme hver gang. 

 Foreldrene/samlingsansvarlig fordeler kjøring og hvem som er med på rundgang slik at 

kostnader blir tilnærmet jevnt fordelt. 

 Utøvere som deltar på samlingsdøgn utover samlingsplan U10 betaler kr. 300,- /døgn i 

treningsavgift per ekstra dager. 

2. For U12 (barn f. 2004-2005) gjelder følgende: 
 Trenernes kostander mht. overnatting/heiskort/kost/transport er inkludert i 

treningsavgift (treningsavgift + andel samlingskostnader)  



 
 De voksne som er med dekker egne kostnader mht. opphold/reise/heiskort. Dette bør gå 

på rundgang mellom foreldrene slik at det ikke er de samme hver gang. 

 Foreldrene/samlingsgansvarlig fordeler kjøring og hvem som er med på rundgang slik at 

kostnader blir tilnærmet jevnt fordelt. 

 Utøvere som deltar på samlingsdøgn utover samlingsplan U12 betaler kr. 300,- /døgn i 

treningsavgift per ekstra dager.  

  

3. For U14/U16 (barn f. 2003 og eldre) er det følgende som 

gjelder: 

 
Hil Alpin ønsker å kunne gjennomføre mange skidager innenfor fornuftige økonomiske 

rammer. For å få til dette, ønsker klubben at samlingsansvarlig i samarbeid med trenere 

beslutter hvor mange voksne som må være med for kjøring, og for å opprettholde et 

minimum antall voksne på samlingen. Dette besluttes og kommuniseres til hele 

treningsgruppen før avreise.  

Foreldreinnsats på samlinger er å anse som dugnad. Imidlertid så ønsker klubben å bidra til at 

foreldre kan stille for å opprettholde voksentetthet. Kostnadene for voksne blir fordelt på alle 

løperne som er med.  

Foreldre som anmodes av klubben til å delta og bistå på samlinger får dekt opphold etter 

regler under:   

 

Følgende kostnader blir dekket for foreldre som skal følge samlinger i Norge ref pkt. 2 om 

voksentetthet: 

 Opphold/heiskort dekkes med inntil kr 700,- /per døgn 

  

Følgende kostnader blir dekket for foreldre som skal følge samlinger i utlandet ref pkt. 1. Om 

voksentetthet: 

 Opphold og heiskort dekkes med inntil kr 700,-/per døgn 

 Reisekostnader dekkes av den enkelte (flybilletter, leiebil) Ved felles transport følger foreldre 

utøvergruppen og kostnader fordeles på utøverne 

 Når foreldre stiller som sjåfør for å frakte varebil med klubbens utstyr samt løperutstyr 

dekkes kostnader knyttet til å kjøre og følge bil gjennom samlingsregnskapet og kostnader 

fordeles på de reisende (utøvere og voksne). Andre reise- og oppholdskostnader dekkes av 

den enkelte forelder selv. 

For voksne som er med, og får bidrag fra klubben så er det en forutsetning at en er med og hjelper 

trenerne hele tiden både i bakken og før/etter trening.  

Klubben forutsetter at biler fylles opp slik at transportkostnader holdes lavest mulig. Dette gjelder 

også trenere som kjører.  



 
Alle felleskostnader vedr. transport fordeles på alle løperne som er med på samlingen (uavhengig om 

de ordner egen transport eller ikke) 

Andre voksne som ønsker å være med på samling er velkommen til dette og dekker sine kostnader 

selv.  

Trenernes lønn/honorar blir dekket av klubben gjennom treningsavgiften. Disse skal ikke inn i 

regnskap/budsjett for samlingen. 

JR 1 utøvere eller utøvere fra andre klubber som hospiterer dvs. som deltar på samlingsdøgn med 

U14/U16 betaler kr. 400,- /døgn i treningsavgift i tillegg til andel felleskostnader. 

Påmeldinger til samlinger 
Alle påmeldinger til samlinger skjer via www.deltaker.no . Betaling =påmelding. 

 

Betaling av samling skjer ved påmelding i www.deltaker.no. Estimert døgnpris for sommersamlinger 

på ski eks Juvass/ Folgefonna er kr 1.100,-/døgn. Estimert døgnpris for samlinger i vinterperioden er 

kr 800,-/døgn.  

 

Avmeldinger til samlinger 
Avmeldinger til samlinger kan gjøres innen de frister som er angitt for den enkelte samling. Klubben 

forplikter å opplyse om dette under samlingsinformasjon i www.deltaker.no   

Hvis løpere meldes av samlingen etter frister som er angitt av klubben må de være med å dekke 

kostnader som ikke kan kanselleres inkl. felleskostnader.  

Sykdom 

Avmeldinger til samlinger p.g.a sykdom kan forekomme. Her gjelder vår praksis på linje med reiser 

forøvrig. Reiseforsikring må benyttes for dekning og refusjon av kostnader  

  

http://www.deltaker.no/
http://www.deltaker.no/
http://www.deltaker.no/


 
Trenere 

Trenerne skal føre oversikt på eget skjema over hvem som er med på samlinger, felles transport og 

hvor mange overnattinger samt skidager. Alle bilag skal nummereres og føres inn i 

reiseregningsskjema. Dette oversendes samlingsansvarlig snarest og senest innen 7 dager etter 

hjemkomst fra samling. Regninger skal spesifiseres med hvem som er med og om dette er en 

løperutgift eller en trenerutgift. Eventuelt enkeltutøver som dette skal føres på. 

Samlingsansvarlig 

Det er samlingsansvarlig som er ansvarlig for å samle inn bilag og sette opp komplett oversikt over 

alle kostnader som har påløpt på samlinger inkl. hvem som var med og når de var med. Denne 

oversikt sendes til kasserer innen 10 dager etter avsluttet samling. 

Økonomiansvarlig 

Samlinger skal avregnes i 3 terminer gitt 1. termin 1. juli, 2. termin 1.desember og 3.termin per 30. 

april. 

Foreldre 
Foreldre plikter å gjøre opp samlingskostnader innenfor de betalingsfrister som er satt av klubben. 

Samlinger avregnes i 3 terminer gitt 1. termin 1. juli, 2. termin 1.desember og 3.termin per 30. april. 

 


