
                                                KONKURRANSEDELTAGELSE 

                                       
Påmelding konkurranser 
Info og avklaring om konkurransedeltagelse gjøres via hovedtrener/ansvarlig trener, som så melder 
på til arrangør samlet. Når man har sagt ja til deltagelse, er det bindende påmelding.  
Dersom man i etterkant velger å trekke seg, må startkontingent og utgifter forbundet med 
reise/opphold likevel betales av utøver. 
 
Startkontingent 
Prisen for å delta i konkurranser nasjonalt er fastsatt av NGTF. I mindre konkurranser lokalt eller 
regionalt kan arrangør sette prisen, men som regel etter de priser NGTF opererer med. Pris kommer 
frem av invitasjonen som klubbene mottar pr.konkurranse.  
Klubben må betale samlet startkontingent pr.konkurranse til arrangør innen gitt frist som står i 
invitasjonen.  
Startkontingenten må så dekkes opp av hver enkelt utøver. Dette gjøres ved at 
hovedtrener/ansvarlig trener sender mail med informasjon om beløp og betalingsfrist til aktuelle 
utøvere. Beløpet må deretter overføres til vår konto 1503 27 45102 innen fristen og med tydelig 
merking «navn utøver, navn konkurranse».  
 
NB: Startkontingent må dekkes av utøver selv om man må strykes pga. sykdom el.l. etter 
påmeldingsfristen. Arrangør refunderer ikke startkontingent for utøvere som strykes uansett årsak. 
 
Utgifter reise/overnatting 
Alle utgifter til reise og evt. overnatting må dekkes av utøver selv. Dersom man reiser utenbys, er det 
ofte praktisk at klubben organiserer reise og evt. bestiller overnatting til alle samlet. I de tilfellene får 
man info om beløp og betalingsfrist på mail, og beløpet overfører til vår konto 1503 27 45102 innen 
fristen merket «navn utøver, reise/sted».   
Utgifter til trenere dekkes av klubben. 
 
NB: Klubben får ikke uten videre refundert for reise dersom noen trekker seg etter at reisen er 
bestilt. Evt. refusjon må derfor ordnes av den enkelte. 
 
Konkurranselisens 
Alle som deltar i konkurranser må ha konkurranselisens. Her kan dere lese om dette: 
https://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/#1473347512952-355fe6bf-c703  
Registrering av konkurranselisens ordnes av oss i Mysoft når konkurransedeltagelse er avklart med 
hver enkelt i god tid før første konkurranse. Når registreringen er gjort, sendes faktura automatisk til 
utøveren/foresattes mailadresse påfølgende natt. Sørg derfor for at utøver er registrert med riktig 
mailadresse i Mysoft. Klubben er ansvarlig for at utøverne de melder på i konkurranser har 
konkurranselisens, så ber alle sørge for at den betales innen fristen.  
 
Vi erfarer dessverre at noen innbetalinger kommer sent, det skaper forsinkelser og merarbeid.  
Ber derfor om at betalingsfrister overholdes. 
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