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FKK’s RETNINGSLINJER FOR UTGIFTSDEKNING 

Overordnet 

Finnsnes karateklubb er en aktiv klubb som ønsker å være representert på arenaer hvor det er 

nødvendig å delta for å være en del av og bidra til det fellesskapet vi er en del av. Vi ønsker hele 

tiden å utvikle oss som klubb gjennom å: 

 fremme et tilbud innenfor samlinger og turneringer, både til bredden og de som ønsker å 

utvikle seg og satse på et høyere nivå (nasjonalt eller internasjonalt) 

 utdanne instruktører 

 utdanne dommere 

For å leve opp til disse ambisjonene er det nødvendig for klubben å bidra med økonomisk støtte 

til de dette treffer. For at klubben skal kunne bidra med økonomisk støtte må dette hvert år tas 

inn i budsjettet, balansert mellom inntekter og utgifter. Retningslinjene er således veiledende og 

ikke absolutt og må vurderes opp mot den til en hver tid rådende budsjettsituasjonen i klubben. 

For å ha en god og rettferdig struktur på dette etableres følgende overordnede policy / ambisjon 

for økonomisk støtte: 

Deltakelse på turneringer (økonomisk støtte til reise og opphold) 

Støtte gis normalt i den størrelse som angis under. Klubben dekker normalt påmeldingsavgift for 

alle typer turneringer, men påmeldte som uten gyldig fravær ikke møter kan måtte tilbakebetale 

påmeldingsavgift. 

Mesterskap (NM) 

Dekkes inntil NOK 3.000,- (Dersom svært utilgjengelig lokasjon eller spesielt dyre reiseutgifter 

kan økt støtte vurderes) 

NNM + regionale turneringer utenfor Troms 

I Troms dekker den enkelte utøver i utgangspunktet sine egne utgifter, men klubben vil forsøke å 

bidra gjennom med organisering slik at kostnadene for den enkelte blir lavest mulig. 

Legges NNM utenfor Troms vil styret gjøre vurdering mht økonomisk støtte. 

Nasjonale turneringer (NC) 

Dekkes med inntil NOK 3.000,- per deltager 

Internasjonale turneringer (Turneringer utenfor Norges grenser - som krever 
reisekostnader utover nasjonale turneringer) 
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Dekkes med inntil NOK 5.000,- (Deltakelse styres 100 % av styret). 

Bankett 

Dekkes av den enkelte utøver da dette er en valgfri aktivitet. 

Dommere og lagledere 

Full utgiftsdekning for reise, opphold samt evt påmeldingsavgift og bankett. Kostgodtgjørelse 

dekkes ikke, men bankett inngår da det må forventes at klubbens ledere og dommer stiller på 

dette. Dersom dommere tas ut av NKF ifm turneringer arrangert via dem, kan NKF dekke alle 

utgifter for disse. 

Deltakelse på samlinger (egenutvikling) 

Vanlige treningssamlinger (inkludert sommerleir) 

Ingen økonomisk støtte til regulære medlemmer. 

Økonomisk støtte til instruktører kan vurderes av styret dersom samlingen anses å være et ledd i 

å øke klubbens kompetanse. 

Landslagssamlinger  

Dekkes inntil NOK 3.000,- pr samling dersom en utøver er tatt ut til å delta i et opplegg ifm 

nasjonal/internasjonal satsing. Gjelder både juniorer og seniorer. 

Instruktørsamlinger 

Dette gjennomføres årlig i regi av NKO. Andre lignende samlinger kan også være aktuelle, f eks 

EKO instructor course. 

Full utgiftsdekning for reise, opphold samt eventuelt påmeldingsavgift og bankett. Deltakelse 

avgjøres av styret. Klubben bør forsøke å ha minimum to med på instruktørsamling NKO. 

Deltakelse på kurs (utdanning) 

Trenerkurs 

Anses å være svært verdifullt for klubben og vår kvalitet på instruktørene. Full utgiftsdekning for 

reise, opphold samt evt påmeldingsavgift. Deltakelse avgjøres av styret. Deltakelse bør styres i 

størst mulig grad til kurs som arrangeres i Troms. 

 
Dommerkurs 
Dekkes inntil NOK 3.000,- 

Annen representasjon 

Styret beslutter hvem som skal stille på de ulike arenaer og siden man representerer 

utelukkende klubben og ikke seg selv må en tilstrebe å dekke all utgifter til reise og opphold som 

den enkelte representant påføres.  
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Årsting NKO 

Gjennomføres normalt annethvert år og legges normalt sammen med årlig instruktørsamling 

NKO. Leder FKK er den som normalt stiller på årstinget og i tillegg bør klubben forsøke å stille 

med minimum en av våre egne hovedinstruktører. 

 

Årsting NKF 

Annethvert år og klubben bør tilstrebe å stille med en representant 

 
Annen representasjon 

Vurderes av styret i hvert enkelt tilfelle 

Arrangementer i regi av klubben 

Turneringer (denne må drøftes bedre) 

Klubben dekker påmeldingsavgift for egne utøvere, dersom ikke turneringens overskudd er 

øremerket f eks deltakelse på andre samlinger/turneringer.  

 
Treningssamlinger 

Hver deltaker (gjelder ikke egne instruktører), betaler fastsatt deltakeravgift.  

 

NB! Klubben må her være oppmerksom på muligheter til å søke økonomisk støtte til egne 

arrangementer fra forbundet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Policy er godkjent av styret og iverksettes fra 15.mars 2015 
 
 
 
Finn Folke-Olsen 
Leder FKK 


