
Jakobstad – Pietarsaari

ORIENTERINGSSEKTIONEN – EKONOMISKA PRINCIPER 2022

Orienteringssektionens säsongsavgift 2022

För 2022 uppbärs en säsongsavgift i orienteringssektionen utöver den vanliga
medlemsavgiften till IF Brahe. Nybörjarorienteringen är gratis för alla deltagare.

Avgifter:
 Juniorer, till och med 14 års klassen Gratis
 Juniorer, 15 - 20 år samt studerande 30 €
 Seniorer 60 €

I säsongsavgiften ingår startavgiften i följande tävlingar:
 FM, FSOM, DM och nationella tävlingar
 Deltagande i alla stafetter
 Deltagande i teknikträningar

Ifall man inte önskar betala säsongsavgiften står man själv för anmälningsavgifterna under
säsongen. En förutsättning för att tävla för föreningen är att man betalat medlemsavgiften
till IF Brahe.

OBS! Alla som deltar i tävlingar bör lösa tävlingslicens (gärna med försäkring) från Finska
Orienteringsförbundet (SSL) via Suomisport.fi tjänsten.

Övriga ersättningsprinciper

Reseersättningar
 Rese-ersättning erläggs för deltagande i FM- och granskningstävlingar (EM, VM och

WRE ”katsastus”).  En förutsättning för utbetalning av rese-ersättning är att man är
flera än chauffören i bilen och att avståndet en väg är >120 km.

 Ersättningens storlek är 20 cnt/km och betalas ut mot ifylld reseräkning. Är
chauffören av tvingande orsaker ensam i bilen är ersättningen 12 cnt/km.

 Rese-ersättning för representationslagen (Viestiliiga och storstafetter) är 20 cnt/km.
 Nuorten Jukola transport ersätts av föreningen (buss ordnas i samråd med

grannföreningar)

Vi strävar efter samåkning så långt som möjligt. I övriga fall kommer man sinsemellan
överens om ersättningar.

Övernattning
 En kostnadsersättning på 25 €/natt betalas för inkvartering vid FM och

granskningstävlingar (EM, VM och WRE ”katsastus”).
 Representationslagen (Viestiliiga och storstafetter) ersätts enligt verkliga kostnader

dock max 50 €/person.
 Nuorten-Jukola inkvartering ersätts av föreningen (övernattningen ordnas i samråd

med grannföreningarna).

Skidning – Orientering – Motion
Hiihto – Suunnistus – Kuntoilu



Träningsläger
 FSO:s elitgrupp ersätts 75 % av deltagaravgiften för träningsläger, deltagarens

självrisk är 25 %.
 FSO:s utmanargrupp ersätts 75 % av deltagaravgiften för läger inom landet och 50 %

för utlandsläger. Återstående del är självrisk.
 Föreningen ersätter 75 % av deltagaravgiften för juniorernas träningsläger.

Resterande 25 % samt mat och transporter betalar junioren själv.


