
PRIORITERINGSLISTE FOR 
DEKNING AV UTGIFTER TIL HOPPERE 

TILKNYTTET VIKERSUND I.F. HOPPGRUPPE 
VEDTATT PÅ HOPPGRUPPAS ÅRSMØTE 26. MAI 2005. 

(uthevet med rødt er endringer vedtatt på årsmøte 26. mai 05 ….. forrige pri.liste var fra 2000) 
 

 

PRIORITET UTGIFTSTYPE VEDRØRER 
1. Bakkeleie Vikersund Hoppsenter   

(K-25  - K-90). Dekkes av VIF hoppgruppe. Overføres 
drift småbakker og drift K-90 etter regning ved ses.slutt. 

10 år og eldre 

2. Startkontingenter Alle årsklasser 
3. Mesterskapsutgifter – reise og overnatting 

m/frokost.  
Med Mesterskap menes NM for junior, senior, elite og 
veteran – også lag-NM og plast-NM, hovedrenn for 13 og 
14 år, Hovedlandsrenn for 15 og 16 år, Finale Hopptreff 
og RC / NC-finale.  

13 år og eldre 

4. Jentestipend kr. 500,-.  
Tildeles jenter som fortsatt er aktive hoppere etter å ha 
hoppet i 13 års-klassen (utøver behøver ikke å søke).            
Jentestipend kr. 1.000,-.  
Tildeles jenter som fortsatt er aktive etter å ha hoppet 
første sesong som junior (utøver behøver ikke å søke). 

13 år 
 
 
17 år 

5. Dekning av treningssamling el. eller annen 
hopptur med de yngste (maks kr. 5.000,-).  

12 år og yngre 

6. Dekning av treningsavgifter / bakkeleie i anlegg 
utenfor Vikersund Hoppsenter 

13 år og eldre 

7. Treningsavgift Vikersund Flying Team med 
inntil 100 %. Utøvere i andre team dekkes med 
samme %-sats som gr. 1 i VFT, men maksimalt 
med det beløp som utøvere i gr. 1 i VFT får 
dekket.  

13 år og eldre 
 
 

8. Rekruttcuprenn og Norgescuprenn  
Reise og overnatting m/frokost kan søkes dekket. 

14 år og eldre 

9. Reisestipend.  
Dekn. av reiseutgifter til trening og renn 
(kvittering må foreligge hvis annen reisemåte enn 
privatbil). Utgiftene blir dekket prosentvis likt for de 
som søker. 

13 år og eldre 

 
Hvor langt nedover på prioriteringslista vi kommer avhenger av økonomien i 
hoppgruppa, men styret må tilstrebe å budsjettere slik at det blir en mest mulig lik 
tildeling fra ett år til neste år. (Slik at det ikke for eksempel dekkes t.o.m. pkt. 5 i år 1, mens det for 
år 2 dekkes t.o.m. pkt. 9. Da må det heller utjevnes over 2 år slik at det for eksempel dekkes 60% av pkt.  
7 i år 1, mens det dekkes 70 % av pkt. 7 i år 2.) 
 
(uthevet med rødt er endringer vedtatt på årsmøte 26. mai 2005) 
 
 
Bård Sprakehaug / 26. mai 2005.   


