
Refusjonsskjema NTNUI Langrenn 

Navn: 
Epost: 
Kontonr: Telefon: 

Full Delvis 

Ja Nei 

Ja Nei 

Ja Nei 

Jeg oppfyller krav til refusjon (Se neste side) 

Jeg har regnet ut hvor mye jeg skal ha tilbake etter beste evne 

Jeg har tatt utgangspunkt i laveste påmeldingavgift 

Jeg har lagt ved kopi av medlemskort i vedlegg 1 

Jeg har lagt ved innbydelse, kvittering og resultatliste i ett vedlegg per renn 

Jeg har lagt ved bilder som er tilgjengelig, eks. Vasaloppet og Birken

Ja Nei 

Skirenn 
Vedleggsnr. Skirenn Påmeldingsavgift Refunderes 

Andre utlegg 
Vedleggsnr. Navn Pris Andel dekkes (%) Refunderes 

Dato/underskrift utsteder 

Sum refusjon: 

Ja Nei 



Slik fyller du ut skjemaet 
• Les nøye gjennom de neste to sidene før du begynner.
• Fyll ut skjemaet elektronisk med en PDF-leser som takler skjema, slik som Adobe Reader eller

lignende. Da vil beløpene regnes ut automatisk.
• Husk å krysse av for «Full» eller «Delvis» refusjon.
• Skriv ut første side av av dette skjemaet og lever det sammen med resten av

dokumentasjonen.

Refunderingssatser 
• 100% av påmeldingsavgift på alle renn som koster opp til kr 200,- kr
• 85% av påmeldingsavgift på alle renn som koster mer enn kr 200,- kr

Med påmeldingavgift menes laveste pris uten tillegg for lisens og lignende. Startkontingent til 
skirenn som arrangeres av NTNUI refunderes ikke. Dette gjelder for eksempel Marka Rundt. 

I tillegg bidrar langrennsgruppa med støtte til reise og overnatting til utvalgte renn i 2017/2018. Hva 
og hvor mye som dekkes blir avgjort i hvert enkelt tilfelle basert på budsjett og antall deltakere. For 
å få glede av støtten som langrennsgruppa gir på disse rennene, må man være med på det 
opplegget som NTNUI Langrenn har til de forskjellige rennene. Reiser man på egenhånd gir ikke det 
automatisk rett til støtte. 

Levere refusjonsskjema 
Det skal leveres samlet refusjonsskjema ved sesongslutt. 

Frist for innlevering av skjema er fredag 27. april. Leveres i langrennshylla på idrettsbygget Gløs.

Eventuelle renn etter denne dato skal føres opp, og tilhørende dokumentasjon leveres senest 7 
dager etter renndato.

• Det beløp som skal tilbakebetales må være regnet ut av regningsutsteder
• Vedlegg skal ligge i følgende rekkefølge

1. Refusjonsskjemaet som forside
2. Kopi av medlemskort
3. Ett vedlegg per renn (med kvitteringer og resultatlister m.m) For 
alle renn der deltakerfoto er tilgjengelig skal det legges ved for å vise 
korrekt bekledning. Dette gjelder blant annet Vasaloppet og 
Birkebeinerrennet.

• For renn som ikke er listet i nedtrekksmenyen skal det legges ved
• Innbydelse hvor laveste påmeldingavgift er markert ut

• Leveres i sin helhet på papir i hylla til langrennsgruppa på idrettsbygget 
Gløshaugen 



Les mer om hvordan du kommer på dugnadslista nettsidene. Det er utøverens eget ansvar å sørge 
for at man er oppført. 

Krav om konkurransebekledning 
NTNUI Langrenn har egen bekledning som benyttes på renn. Man kan likevel benytte annen eller 
«gammel» NTNUI bekledning, så lenge den er ihht NTNUIs farger og har de riktige sponsormerkene. 

Korrekt konkurransebekledning, 5 alternativer:

• Hel NTNUI Langrenn konkurransedress + lue
• Hel NTNUI Langrenn overtrekksdress + lue
• NTNUI overtrekksjakke + lue
• Overdel NTNUI Langrenn kondomdress + lue
• Tightsen til NTNUI Langrenn kondomdress + lue

Luen skal ha riktig reklamemerke, altså Swecomerket. Ingen krav om NTNUI-lue. Ta kontakt med 
Økonomi- og sponsoransvarlig ved behov for Swecomerket.

Andre bestemmelser for refusjon:
• Betalt medlemskontingent hos SiT Idrett  (Kun NTNUI-medlemskap holder)
• Ikke gått renn for andre klubber inneværende sesong
• Løpere som leverer positiv dopingprøve, vil miste rett til refusjon livet ut.
• Løpere som mottar refusjon uten å ha rett til det, vil miste refusjon neste sesong
Gjeldende takster 
Påmeldingsavgiften skal være laveste pris uten lisens eller andre tillegg. For enkelhets skyld lister 
vi her opp gjeldende priser for noen utvalgte renn. 

Krav om dugnadsarbeid 
Refusjon krever at man har deltatt  aktivt for miljøet i langrennsgruppa i NTNUI. Dette gjøres ved å 
komme på dugnadslista. 

• Det kreves én dugnadsenhet for å kunne motta refusjon for inntil 1200,- kr (Delvis refusjon)
• Det kreves minst to dugnadsenheter for å kunne motta refusjon over 1200,- kr (Full refusjon)

Skirenn Laveste påmeldingsavgift (NOK) Refunderes (NOK) 
Birkebeinerrennet  1000 850
Kaiser Maximillian Lauf 30 F/K 360 
Kaiser Maximillian Lauf 60 F/K 970 824,50
Markatrimmen 390 
SkiEnern 425 361,25
Skarverennet 1400 

1417,8 

Eksempler på annen støtte 

 306

Vasaloppet 1668 
1190 

331,50

Pris (NOK) Andel dekkes (%) Refunderes (NOK) 
Birkebeinerrennet - Buss - én vei 290 40 % 116 
Birkebeinerrennet - Buss 580 40 % 232 
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