
Retningslinjer Sola Svømmeklubb – 

kontingent, støtte, dugnad mm 
Medlemskontingent: 

Kontingent for svømmekurs fastsettes på årsmøte.  

 

Dersom en svømmer registrerer seg for et kurs med mulighet for å trene to dager pr uke, men 

bare kan svømme på en av dem, skal det betales full kontingent. 

 

Betaling instruktører: 

Instruktører: 150 kr i timen: 1 time er lik 1 kurs!  Man får ikke dobbelbetalt hvis man må styre 

to grupper samtidig pga sykdom av andre instruktører.  Vi kan gjøre unntak dersom er på kort 

varsel, eller det er ekstraordinært (f.eks. en ekstra stor belastning på en instruktør?) 

Livreddere: 100 kr i timen: 1 time er lik 1 kurs. Disse må også registreres i lønnssystemet. 

Hvis det er avtalt at forelderinstruktør får tilbake treningskontingent for barn, kommer 

tilbakebetaling på slutten av sesongen. 

 

Honorar ved stevner: 

Instruktører som er lagleder på rekruttstevener få vanlig timelønn (max kr. 500,- pr dag) 

Dersom det er over 15 deltagere skal det være med 3 instruktører. 

Lagleder skal stå for oppvarming, sørge for at utøverne er klare til start og selvsagt heie. 

 

Dugnadspenger: 

Kan brukes til å få rabatt på treningsleir eller stevnekostnader.  De som ikke går på leir/stevne 

får fradrag fra treningskontingent eller tilbakebetaling. Beløp administreres av kasserer. 

 

Leir: 

Trener/Instruktør/lagleder får hele leiren betalt av klubben hvis de har blitt invitert av klubben 

til å være trener/instruktør på leiren – ikke hvis de er med som forelder og hjelper til. 

 
Hva dekker Sola SK i forbindelse med utenlandsreisene?  
Sola SK sponser i utgangspunktet deler av leirene for de ulike svømmerne. Følgende regler 
gjelder for 2018:  
- Sola SK dekker max. 2500,- pr. svømmer pr. tur  
- Sola SK dekker max. 6000,- til sammen pr. svømmer for 2018. Det vil si at klubben dekker  
2000,- pr. tur dersom en skal delta på alle 3 turene. Og 2500,- pr. tur dersom en skal være  
med på en, eller to turer.  
En kan be om å få 2500,- i støtte på de to første turene. Da får svømmer kr. 1000,- i støtte 
dersom en er med på høstferieturen.  
 
 
 
 



Forutsetninger for å få støtte og delta på leirene:  

• For å få støtte til leirene må treningsavgift og medlemskap være betalt.  

• Foresatte eller svømmer må aktivt delta som hjelper på vårt eget stevne Sola Open.  

• For å kunne delta på påskeleiren og høstleiren må man trene fast minst 4 ganger i 
uken (med mindre det gjøres egen avtale med hovedtrener).  

Sola SK jobber for at økonomi ikke skal hindre svømmere å delta på leirer. Det tilbys derfor 
muligheter til å tjene inn penger gjennom Tines mat-tester, varetelling, vakt i Kongeparken 
under Landstreffet for russen, samt salg av flere enn den obligatoriske loddboken (høst eller 
vår.  
 

 

Støtte til stevner: 

Sola Svømmeklubb dekker alltid stevne avgift for sine utøvere.  

For øvrig dekker klubben øvrige kostander som følgende:  

30 % ved ordinære stevner. 50% LÅMØ/ÅM/UM. 100% ved NM deltagelse.  

Av reisekostnader dekkes billigste reisemåte (off. transport, men selvsagt fly om det ikke går), 

overnatting (maxpris kr 1200,- pr døgn), transport til/fra svømmehall dersom den ikke er 

nærliggende.  Klubben dekker et felles måltid utover frokost.    

Man betaler selv og sender kvitteringer til kasserer for å få penger tilbake. Bruk reiseskjema 

og fyll inn forklarende tekst om reisen, beløp og legg med kvittering 

 

I noen tilfeller får klubben faktura eller betaler samlet til hotell/arrangør. Klubben forskuttere 

dette og sender faktura til den enkelte utøver. Gjerne for flere stevner samtidig.   

 

Klubben bestiller hotell for stevner som  

LÅMØ/ÅM/Aquarama/Nordsjøstevnet/Skagerak Swim/Bergen Swim Festival/DO Open 

 

Dersom klubben er for sen til reservasjon til å få «stevnerabatt» skal ikke utøver måtte betale 

for dette tillegget.  

 

Øvrige stevner må utøver selv ordne med reservasjon til.  

 

Klubben dekker reiseutgifter for hovedtrener dersom ikke annet er avklart i forkant. Utgifter 

til eventuell hjelpetrener skal avklares i forkant.  

 

Klubben dekker 50% av ledsagers utgifter dersom utøver er under 16. år.  Dersom 

hovedtrener ikke er med dekkes ledsagers utgifter 100%.  

 

Annet:  

Styremedlemmer, revisorer, instruktører må alle være medlem.  Klubben betaler deres 

medlemsavgift.  De må registreres som medlem i KlubbAdmin. 
 

 



 

 

 


