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Detta dokument beskriver normer för verksamheten inom Domnarvets GoIF, både gällande ansvar 

och åtaganden för medlemmar gentemot föreningen samt föreningens ansvar och åtaganden 

gentemot medlemmarna. 

Normerna skall ses som ramar att jobba utefter i vår verksamhet. Vinter- respektive 

sommarsektionen har sedan möjlighet att anpassa och utöka stödet till medlemmar i samråd med 

styrelsen de år som möjligheter för det finns ekonomiskt. 

Medlemskategorier och rättigheter 
Domnarvets GoIF har tre medlemskategorier. Du bestämmer själv vilken du vill tillhöra. Medlemskap 

löses per helår i förväg. 

 Stödmedlem Medlem Aktiv medlem 

Som medlem får du… 
Ingen åldersuppdelning Ungdom Junior Vuxen 

≤ 16 år 17–20 år ≥ 21 år 

Fri dusch/bastu i Bergebo 
X 

X X X X 

Rabatterad hyra av Bergebo 
X 

X X X X 

Ta del av erbjudanden från 
sponsorer 

X 
X X X X 

Får köpa klubbkläder 
X 

X X X X 

Har rätt att representera 
DGoIF vid tävlingar 

 
X X X X 

DGoIF står för ordinarie 
anmälningsavgifter på ett 
obegränsat antal 
tävlingar1,2,3 

 

 X X X 

Delta på träningar, resor, 
läger och aktiviteter. 

 
X X X X 

Subventionerade priser på 
klubbkläder4 

 
 X X  

Spåravgift i Bergebo 
 

 X X X 

Delta vid utpekade resor och 
läger med subventionerad 
avgift 

 

 X X X 

 

Not 1. Anmälningsavgifter som täcks är enbart ordinarie anmälningsavgift till tävlingar sanktionerade 

av Svenska Orienteringsförbundet eller Svenska Skidförbundet. Undantag: O-Ringen, Vasaloppet 

samt övriga långlopp. 

Not 2. Vid efteranmälan/hyra av stämplingsbricka/transponder står medlemmen själv för 

tillkommande kostnad jämfört med ordinarie anmälningsavgift. 
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Not 3. Vid anmälan till tävling där deltagaren ej startar står medlemmen själv för hela 

anmälningsavgiften. 

Not 4. 25% rabatt på tävlingsdräkter och 30% rabatt på överdragskläder. 

Avgifter och medlemskategorier 
Medlemsavgifter fastställs av årsmötet varje år. Se hemsidan för aktuella avgiftsnivåer. 

Medlemmars skyldigheter 
Stödmedlem 

• Erlägga medlemsavgiften 

Medlem samt aktiv medlem 

• Erlägga medlemsavgift respektive aktiv- och medlemsavgift 

• Aktiva medlemmar ska hjälpa till i den löpande verksamheten och/eller vid klubbens 

arrangemang/inkomstbringande aktiviteter per år. 

• Ska använda klubbens kläder på tävlingar, vid prisutdelningar och andra offentliga 

framträdanden där klubben företräds. Om mössa används under tävling eller vid 

prisutdelning ska klubbens mössa användas. 

 

Mat, logi och resebidrag vid större elittävlingar 
Ersättning för mat, logi och resor vid större elittävlingar betalas enbart ut till aktiva, ledare, vallare 

för SM, JSM, USM, nationella juniorcuper och elitcuper samt större stafetter prioriterade av 

föreningen. 

Klubben står för max 500kr per dag och per deltagare (aktiv/ledare/vallare) för mat och logi. 

Överskjutande kostnader faktureras deltagare vid resan. 

Not 1. Ersättning enligt ovan utbetalas enbart om resan är sanktionerad av respektive sektion. 

Not 2. Ersättning för Veteran-SM/RM samt student-tävlingar ersätts inte. 

Not 3. Mat under resdagar står deltagare själva för. 

Not 4. Ersättning lämnas enbart för reella kostnader (boende + inköp av mat) mot inlämnade kvitton 

och utläggsredovisning i Domnarvets utläggsmall eller fakturor ställda direkt till Domnarvets GoIF. 

Not 5. Vid utläggsanspråk skall alltid namn på alla deltagande personer redovisas. 

Utöver logi/mat ges reseersättning till/från läger/tävlingar beslutade av respektive sektion med: 

- 18,50kr/mil för privat bil förutsatt att detta planerats av reseansvarig 
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- Klubben står för hyrbilar förutsatt att detta planerats av reseansvarig 

- Klubben står för Vallabod / Vallaplats 

- Vid resa med tåg står klubben för motsvarande 2:a klass biljett 

- Flygresor bör i möjligaste mån undvikas men kan ibland motiveras av tids- eller ekonomiska 

perspektiv och kan då väljas av reseansvarig i samråd med sektionen 

- Alla ersättningar för resor beräknas med utgångspunkt från Borlänge, anslutningsresor till 

reserutt Borlänge-destination står deltagaren själv för. 

Övriga aktiviteter som subventioneras 
Varje år pekar respektive sektion ut aktiviteter, t.ex. familjeläger, där deltagande subventioneras. 

Nivå av subvention bestäms per aktivitet efter gällande förutsättningar. 

Vid anmälan till, av sektionen utpekade, aktiviteter arrangerade av tredje part (ex. Dalarnas 

orienteringsförbund eller Dalarnas skidförbund) betalas max 50% av deltagaravgiften. 

Träningsbidrag till aktiva 
Aktiva som satsar emot att tillhöra sverigetopp i sin ålderskategori i sin idrott kan efter beslut från 

styrelsen erhålla ett träningsbidrag om 3000kr/år att användas för träningsläger/resor. 

Bidraget betalas ut i efterhand mot kvitton för resor/boenden. Reseersättning (schablon) för privat 

bil kan ej utgöra utgift för detta bidrag. 

 

  


