
 

 

Reisestøtte og kompensasjoner i GTI Friidrettsklubb 
(heretter kalt GTI) 

Revidert vedtak fra Styret 16.04 2018. 
 
 
● Økonomisk støtte forutsetter dugnadsinnsats på Stavanger Marathon og 3 

Sjøers og/eller andre klubb arrangement. 	  
 

● Det gis støtte inntil kr. 4000,- pr. utøver pr. år inkludert deltakeravgift og 
reisestøtte. 	  

	  
● Det kan søkes SU om støtte utover dette, som så gir sin anbefaling til styret 

om vedtak. 	  
 
● Kriterier for reisestøtte/deltakeravgift for medlem av GTI i forbindelse med 

arrangement.	  
o Forutsetning for reisestøtte er at fullt medlemskontingent er betalt og at 

utøver representerer GTI. Dersom utøver representerer arbeidsgiver i 
tillegg faller reisestøtte vekk.	  

 
 
Reisestøtte  
● Reisestøtte på inntil kr. 500,- pr utøver for dokumenterte faktiske utgifter i 

forbindelse med arrangement i Rogaland.	  
● Reisestøtte på inntil kr. 2000,- pr utøver for dokumenterte faktiske utgifter i 

forbindelse med arrangement utenfor Rogaland.	  
 
Deltagelse i følgende arrangement danner grunnlag for reisestøtte, så sant GTI ikke 
er arrangør: 

● NM/nordisk	  
● EM/VM	  
● Årets utvalgte arrangement	  
● Spesielle prestasjoner	  

o Godkjennes av Sportslig Utvalg	  
 
 
Deltakeravgift/ Startkontingent 
 
GTI dekker startkontingent i følgende arrangement, så sant GTI ikke er arrangør: 

● KM	  
● KM terreng	  
● NM	  
● Nordisk	  
● EM	  
● VM	  



 
 

 
Utvalgte Arrangement 

 
Innen utgangen av november måned inneværende år vil SU velge ut de arrangement 
som danner grunnlag for reisestøtte og støtte til deltakeravgift for kommende år.  
● Støtte til deltakeravgift gjelder kun utvalgte lokale arrangement. 	  
● Dette for å skape en sosial ramme i GTI og styrke GTI's synlighet på lokale 

arrangement.	  
● Styret fastsetter størrelsen på støtten etter anbefaling av SU.	  

 
  
 
Attestasjon 
 

● Godkjenning fra leder SU eller styre før utbetaling foretas. 	  
● Reiseregning med kvittering sendes klubbsekretær på mail post@gti-

friidrett.no 	  
● Søknad skal fortrinnsvis sendes i forkant, men det kan også søkes i etterkant. 	  
● Støtte utbetales først ved gjennomført deltakelse, og mottatt reiseregning med 

vedlegg.	  
 

 

 

 
 


