
FORSLAG FRA STYRET 

Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er 

markert i rødt): 

GJELDENE RETNINGSLINJE 

1. Medlemskap  

 

Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som 

medlem regnes alle som har betalt medlemskontingent.  

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

  

Medlemskontingent i Raumar orientering:  

 Kr. 50,- for medlemmer som også er medlem i et av lokallagene (medlemmene 

betaler i tillegg medlemskontingent i lokallagene)  

 Kr. 300,- for medlemmer som melder seg direkte inn i Raumar orientering og 

som ikke har noen naturlig tilknytning til noen av lokallagene 

(direktemedlemmer).  

 

STYRETS FORSLAG TIL REVIDERING 

1. Medlemskap  

 

Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som 

medlem regnes alle som har betalt medlemskontingent.  

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

  

Medlemskontingent i Raumar orientering:  

 Kr. 50,- for medlemmer som også er medlem i et av lokallagene (medlemmene 

betaler i tillegg medlemskontingent i lokallagene)  

 Kr. 350,- for medlemmer som melder seg direkte inn i Raumar orientering og 

som ikke har noen naturlig tilknytning til noen av lokallagene 

(direktemedlemmer).  

 

GJELDENE RETNINGSLINJE 

5.1. For utøvere som har Raumar som eneste klubb  
Gjelder aktive medlemmer i klubbens treningsgrupper  

 Ved deltagelse på Hovedløp, NM, Norgescup, testløp, stafetter, samlinger og 

annen representasjon som omfattes av Raumar orienterings sesongplan, dekker 

klubben normalt 50 % av klubbens reise- og overnattings-tilbud. Det 

resterende vil bli innkrevd i form av egenandeler.  

 På enkelte elite-aktiviteter kan egenandelene bli vurdert satt høyere enn 50 % 

og differensieres for andre som ønsker å delta. Dette skal fremgå av 

innbydelsen.  



 Overnattingskostnader inntil 300,- kr pr natt pr. person godkjennes automatisk 

av styret. Dyrere overnatting må ha forhandsgodkjenning av styret for å 

kvalifisere til dekning fullt ut.  

 Utgifter til mat, bankett og lignende blir tillagt egenandelen dersom det ikke 

naturlig er inkludert i opplegget (for eksempel overnatting inkl. frokost).  

 Ved deltagelse på samlinger eller konkurranser hvor AOOK eller NOF har 

reise- og overnattingsopplegget, dekker Raumar orientering normalt 50 % av 

kostnadene.  

 Raumar orientering dekker 50 % av egenandeler i forbindelse med NOFs 

landslag eller forbundsgrupper i orientering.  

 Rett på treningsstipend, se pt 7  

 Dersom en utøver representerer Raumar på arrangementer som ikke er 

beskrevet over så kan han/hun sende inn en søknad om utgiftsdekning til styret.  

 

STYRETS FORSLAG TIL REVIDERING 

5.1. For utøvere som har Raumar som eneste klubb  
Gjelder aktive medlemmer i klubbens treningsgrupper  

 Ved deltagelse på Hovedløp, NM, Norgescup, testløp, stafetter, samlinger og 

annen representasjon som omfattes av Raumar orienterings sesongplan, dekker 

klubben normalt 50 % av klubbens reise- og overnattings-tilbud, med 

utgangspunkt fra Jessheim. Det resterende vil bli innkrevd i form av 

egenandeler.  

 På enkelte elite-aktiviteter kan egenandelene bli vurdert satt høyere enn 50 % 

og differensieres for andre som ønsker å delta. Dette skal fremgå av 

innbydelsen.  

 Overnattingskostnader inntil 300,- kr pr natt pr. person godkjennes automatisk 

av styret. Dyrere overnatting må ha forhandsgodkjenning av styret for å 

kvalifisere til dekning fullt ut.  

 Utgifter til mat, bankett og lignende blir tillagt egenandelen dersom det ikke 

naturlig er inkludert i opplegget (for eksempel overnatting inkl. frokost).  

 Ved deltagelse på samlinger eller konkurranser hvor AOOK eller NOF har 

reise- og overnattingsopplegget, dekker Raumar orientering normalt 50 % av 

kostnadene.  

 Raumar orientering dekker 50 % av egenandeler i forbindelse med NOFs 

landslag eller forbundsgrupper i orientering.  

 Rett på treningsstipend, se pt 7  

 Dersom en utøver representerer Raumar på arrangementer som ikke er 

beskrevet over eller at han/hun ikke har betalt aktivitetsavgift, så kan han/hun 

sende inn en søknad om utgiftsdekning til styret.  

 

GJELDENE RETNINGSLINJE 

5.2. Løpere som løper for en utenlandsk klubb i de fleste løp, men representerer 

Raumar orientering i NM.  



Det er mulig å løpe for en utenlandsk klubb samtidig som man er aktivt medlem i 

Raumar orientering. Disse løperne representerer Raumar orientering når de deltar på 

NM og forbindes også med Raumar orientering når de løper mesterskap og 

landskamper for Norge.  

 Raumar orientering dekker 50 % av kostnadene til reise/overnatting ved 

deltakelse i NM  

 Raumar orientering dekker 50 % av egenandeler i forbindelse med NOFs 

landslag eller forbundsgrupper i orientering.  

 Rammene for treningsstipend tilpasses løperens utgifter i forbindelse med NM 

(maksimalt 1/2 av opprinnelig ramme).  

 Raumar orientering kan benytte løperne i sponsorarbeid på lik linje med øvrige 

løpere.  

 Disse løperne kan være med på klubbens samlinger, samt reiseopplegg til 

Norgescup og andre viktige løp. Raumar orientering dekker 25 % av 

kostnadene til reise/overnatting i slike tilfeller.  

 

STYRETS FORSLAG TIL REVIDERING 

5.2. Løpere som løper for en utenlandsk klubb i de fleste løp, men representerer 

Raumar orientering i NM.  

 

Det er mulig å løpe for en utenlandsk klubb samtidig som man er aktivt medlem i 

Raumar orientering. Disse løperne representerer Raumar orientering når de deltar på 

NM og forbindes også med Raumar orientering når de løper mesterskap og 

landskamper for Norge.  

 Raumar orientering dekker 50 % av kostnadene til reise/overnatting ved 

deltakelse i NM, med utgangspunkt fra Jessheim. Utgifter utover dette kan 

søkes dekket gjennom treningsstipend. 

 Raumar orientering dekker 50 % av egenandeler i forbindelse med NOFs 

landslag eller forbundsgrupper i orientering.  

 Rammene for treningsstipend tilpasses løperens utgifter i forbindelse med NM 

(maksimalt 1/2 av opprinnelig ramme).  

 Raumar orientering kan benytte løperne i sponsorarbeid på lik linje med øvrige 

løpere.  

 Disse løperne kan være med på klubbens samlinger, samt reiseopplegg til 

Norgescup og andre viktige løp. Raumar orientering dekker 25 % av 

kostnadene til reise/overnatting i slike tilfeller, med utgangspunkt fra Jessheim, 

i de sammenhenger han/hun representerer en utenlandsk klubb. Representerer 

han/hun Raumar, dekkes utgifter som i punkt 5.1 kulepunkt 1. 

 

GJELDENE RETNINGSLINJE 

8. Sponsorer  
Styret har fullmakt til å inngå sponsoravtaler på vegne av Raumar orientering. 

Lokalklubbene disponerer en sponsorplass på løpsdrakt/overtrekksdrakt.  

 

Utøvere kan profilere en privat sponsor i forbindelse med klubbdrakta. Denne kan 

profileres på skulder på løpsoverdel såfremt lokalklubben ikke benytter denne plassen 

eller på bukse i andre tilfeller. Det forutsettes at sponsor ikke sammenfaller med eller 



er i konkurranse med klubbens sponsorer. Privat sponsor skal godkjennes av styret på 

forhand.  

 

Løpere som får dekket kostnader utover startkontigent etter disse retningslinjer, må 

løpe i klubbdrakt med klubbens sponsormerker. På premieutdeling benyttes 

premievest eller overtrekksdrakt med sponsormerker.  

 

For øvrig oppfordres alle klubbens løpere til å benytte klubbdrakt med sponsormerker 

i alle åpne løp. 

STYRETS FORSLAG TIL REVIDERING 

8. Sponsorer  
Styret har fullmakt til å inngå sponsoravtaler på vegne av Raumar orientering. 

Lokalklubbene disponerer en sponsorplass på løpsdrakt/overtrekksdrakt.  

 

Utøvere kan profilere en privat sponsor i forbindelse med klubbdrakta. Denne kan 

profileres på skulder på løpsoverdel såfremt lokalklubben ikke benytter denne plassen 

eller på bukse i andre tilfeller. Det forutsettes at sponsor ikke sammenfaller med eller 

er i konkurranse med klubbens sponsorer. Privat sponsor skal godkjennes av styret på 

forhand.  

 

Løpere som får dekket kostnader utover startkontigent etter disse retningslinjer, må 

løpe i klubbdrakt med klubbens sponsormerker. På premieutdeling benyttes 

premievest eller overtrekksdrakt med sponsormerker.  

 

For øvrig oppfordres alle klubbens løpere til å benytte klubbdrakt med sponsormerker 

i alle åpne løp. 

Raumar dekker 30 % av egenandelen for behandlingsutgifter hos helseinstitusjoner vi 

samarbeider med. Krav om refusjon må fremmes senest 30 dager etter avsluttet 

behandling. Tak for hva Raumar dekker er 3 500kr per år. 

GJELDENE RETNINGSLINJE 

9. Administrative rutiner  

Raumar orientering’s styre består av 8 medlemmer med følgende ansvarsfordeling:  

Leder  

Sportslig leder  

Arrangementsansvarlig  

Økonomiansvarlig  

Rekruttkoordinator  

Informasjonsansvarlig/sekretær  

Kasserer  

Styremedlem  

 

Styret velges av årsmøtet. Leder velges for et år av gangen. Øvrige styremedlemmer 

velges for 2 år. Første år velges 3 styremedlemmer for et år, 4 styremedlemmer for 2 

år.  

 



Styret oppnevner medlemmer til de forskjellige underkomiteene.  

 

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer. Lokallag og klubbens treningsgrupper bør 

være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen velges av årsmøtet. Medlemmer av 

valgkomiteen velges for 2 år. Første år velges 3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer 

for 1 år. 

STYRETS FORSLAG TIL REVIDERING 

9. Administrative rutiner  

Raumar orientering’s styre består av 8 medlemmer med følgende ansvarsfordeling:  

Leder  

Sportslig leder  

Arrangementsansvarlig  

Økonomiansvarlig  

Rekruttkoordinator  

Informasjonsansvarlig/sekretær  

Kasserer  

Styremedlem  

 

Styret velges av årsmøtet. Leder velges for et år av gangen. Øvrige styremedlemmer 

velges for 2 år. Første år velges 3 styremedlemmer for et år, 4 styremedlemmer for 2 

år.  

 

Styret oppnevner medlemmer til de forskjellige underkomiteene.  

 

Valgkomiteen iht lov. Lokallag og klubbens treningsgrupper bør være representert i 

valgkomiteen. Valgkomiteen velges av årsmøtet. Medlemmer av valgkomiteen velges 

for 2 år. Første år velges 3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. 


