Treningsavgift og egenandeler
Treningsavgift
Klasse
G/J 7

Fotball
Kr. 600,-

Håndball
Kr. 600,-

Turn
Kr. 350,-

G/J 8-11 år

Kr. 750,-

Kr. 750,-

Kr. 350,-

G/J 12-19 år

Kr. 1000,-

Kr. 1000,-

Kr. 350,-

Senior

Kr. 1000,-

-

-

De som begynner med en idrett i andre halvdelen av en sesong betaler halv treningsavgift (2-3
treninger godtas for å prøve idretten). Søskenmoderasjon på 150,- for søsken nummer to og så
videre. Man kan få refundert 300,- av treningsavgiften for en unge ved å delta på en
inntektsbringende dugnad. I 2019 er det dugnadene i forbindelse med Landskappleiken og
Besseggløpet som er de inntektsbringende dugnadene som inngår i refusjonsordningen.
Søskenmoderasjonen og refusjonsordningen gjelder kun fotball og håndball.
Ski
Det er ingen treningsavgift i skigruppa, bortsett fra følgende:
• 10,- per utøver for kveldsmat etter trening på Heidalsskogen.
• Skiløperne som deltar på skikarusell på Mån betaler 40,- per renn eller 350,- for
sesongkort.
• Skisamarbeidet Norddalen har egen treningsavgift, som utøverne betaler selv,
pålydende 1000,- per sesong og 750,- for søsken.
Egenandeler
Fotball
• Helgecup med overnatting (f. eks. Maxiturneringen): Egenandel tilsvarer
deltakerkortet + egenandel buss (50,-).
• Norway cup:
o Egenandelen per spiller skal være maks 1000,-. Den skal etterstrebes å være så
liten som mulig. I den forbindelse må det påberegnes ekstra dugnader, som
laget selv organiserer. Det forutsetter A-kort med overnatting på skole.
o Fotballgruppa dekker lagspåmelding og minibuss.
• Trenere og lagledere får dekt deltakerkort uansett type turnering.
Håndball
• Helgecup med overnatting (f. eks. Tiller cup): Egenandel tilsvarer deltakerkortet +
egenandel buss (50,-).
• Andre cuper for G/J 16: Egenandelen per spiller skal etterstrebes å være maks 1000,-.
I tillegg må det påberegnes ekstra dugnader. Det forutsetter A-kort med overnatting på
skole.
• Trenere og lagledere får dekt deltakerkort uansett type turnering.
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Ski
Renn
• Vågå IL ski dekker startkontingent på alle skirenn for våre løpere, i aldersbestemte
klasser og junior. Vi dekker ikke turrenn. Faktura sendes til kasserer i Vågå IL ski.
Skigruppa betaler etterskuddsvis for utøvere sin deltakelse i Grannekarusellen (40,per utøver og 70,- per stafettlag).
• Andre utgifter i forbindelse med renn dekkes ikke.
Treningssamlinger
• Eventuelle søknader om refusjon av utgifter i forbindelse med andre treningssamlinger
behandles av styret i skigruppa.
• Ved særskilte tilfellet kan styret i Vågå IL ski vedta et utviklingsstipend for
juniorløpere, som utmerker seg, på inntil 10.000,- per sesong. Dette skal dekke andre
utgifter utenom startkontingenter. Utøver, som mottar utviklingsstipendet, plikter å
stille til start i Vågå IL ski sine egne renn/turrenn så langt det ikke kolliderer med
viktige uttaksrenn. I tillegg bidra på treninger i regi av Vågå IL ski i noen grad.
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