
Policydokument för Orientering, Skidorientering 

och MTB-Orientering säsongen 2021. 

 

Verksamhetsidé för IF Hallby SOK:s orienteringssektion 

   

Vi vill på alla nivåer bedriva orienteringsidrott så att den utvecklar människor positivt såväl 

fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.   

   

Därför vill vi utforma orienteringen så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till 

form och innehåll. Alla som vill, oavsett förutsättningar är välkommen att delta i vår 

verksamhet. Alla som deltar i vår verksamhet har möjlighet att vara med och bestämma om 

och ta ansvar för sin verksamhet. Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social 

gemenskap. Vi är klubben med det stora blå hjärtat! 

 

Anmälningsavgifter 

 

Vid nationell tävling med individuell start står klubben för anmälningsavgiften för alla barn, 

ungdomar och seniorer. Från 21 år och uppåt betalar klubben endast för tävlingsklass. Öppen 

klass eller motionsklass betalas av deltagaren själv. Dessa avgifter faktureras halvårsvis av 

klubben. 

Sommartävlingar som till exempel O-ringen betalas alltid av deltagaren själv. 

 

 

Klubben betalar hela anmälningsavgiften vid start i elittävlingarna Svenska Mästerskapen och 

Swedish League. 

 

Vid stafett, såväl i öppen klass som tävlingsklass för barn, ungdomar och vuxna, står klubben 

för hela anmälningsavgiften. Vid mixade lag med andra orienteringsklubbar står klubben för 

våra egna deltagares kostnad. 

 

Efteranmälan och sjukdom. 

 

Vid eventuell efteranmälan betalas kostnaden utöver grundanmälan av deltagaren själv. 

Vid sjukdom eller av annan orsak utebliven start står deltagaren för hela kostnaden själv. 

Dessa avgifter faktureras halvårsvis av klubben. 

 

Boendeersättning 

 

Vid nationell tävling med individuell start betalar klubben inte ut någon boendeersättning. 

 

Vid start i elittävlingarna Svenska Mästerskapen och Swedish League betalar klubben ut 

maximalt 250kr/natt och deltagare mot uppvisande av kvitto. 

 

Vid stafetter sanktionerade av klubben står klubben för eventuell boendekostnad. 

 

 

 

 



Reseersättning 

 

Till nationell tävling betalar klubben inte ut någon reseersättning. 

 

Vid deltagande i elittävlingarna Svenska Mästerskapen och Swedish League betalar klubben 

4kr/mil och person oavsett färdsätt. Dock maximalt 500kr tur och retur. 

 

Till stafetter förutom Svenska Mästerskapen betalas ingen reseersättning ut. För SM-stafett 

gäller samma ersättning som för individuell SM-start. 

 

Samåkning är normalt att föredra för att minska miljöpåverkan. 

 

 

För att få ta del av denna ersättning krävs deltagande i våra inkomstbringande aktiviteter 

Severins parkering, Tipspromenaden och Ullmaxförsäljningen. 

 


