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Formål

Dette dokumentet definerer og fordeler felleskostnader og hvordan slike fordeles og gjøres opp i
forbindelse med offisielle nasjonale regattaer (NC/NM) hvor foreningens ressurser i form av
materiell og /eller ansatt/betalt personell benyttes. Dokumentet nedfeller også egenbetaling ved
denne typen regattaer og deltakerprioritering ved ressursknapphet

2.0

Ansvar

Det er leder for Trening og opplæring som er ansvarlig for, og eier av, disse retningslinjene.

3.0

Hvem omfattes av dette reglementet

SSf samt deltakende seilere fra SSf i regattaer som definert under 1.0 samt personer som er
tildelt bestemte oppgaver av SSf for gjennomføring av SSf seilernes deltakelse på den aktuelle
regatta.

4.0

Hva omfattes av dette reglementet



Utgifter til transport av SSf eide trenerbåt(er) og nødvendige sikringsbåt(er) i henhold til
arrangørens bestemmelser.



Utgifter til drift av trener- og SSf utpekte sikringsbåter under regattaen.



Utgifter til transport av seilbåter på Harbeck henger



Deltakende seileres avgift til SSf for deltakelse i regattaen

5.0

Dekningsomfang

Mot fremvisning av kvitteringer vil SSf dekker utgifter til personer som oppgitt i 3.0 slik:



Trekking av SSf’s trener- og sikringsbåter dekkes av SSf med 50% av drivstoffutgifter for
kjørt strekning med henger samt ekstra fergeutgifter pga. henger.



Ved trekking av Harbeck henger m/stativ dekkes drivstoffutgiftene med 100%.



Nødvendige utgifter til drift av trener- og sikringsbåter under regattaen.

Utgifter som kreves refundert etter denne bestemmelsen skal dokumenteres og attesteres
av leder Trening og opplæring før krav innsendes til daglig leder for refusjon.

6.0

Egenbetalinger

Hver deltakende seiler betaler avgift til SSf for deltakelse i den enkelte regatta bestående av
inntil 3 komponenter slik:


Deltakeravgift for tilskudd til SSf sine materiellutgifter for den aktuelle regatta, settes til
kr. 200,-



Treneravgift for alle deltakende seilere i regattaklasse som får trener fordelt til seg i den
aktuelle regatta, settes til kr. 300,-



Transportavgift for deltakere som får sine båter transportert på SSf Harbeckhenger
eller i RIB tilhørende SSf t/r regattaen, settes til kr. 300,-

Hver av disse tre avgiftstypene er et fast beløp pr regatta som fastsettes årlig av daglig leder
etter innstilling fra leder Trening og opplæring, og beløpet kan endres ved revidering av dette
dokument.

7.0

Oppgjørshåndtering

Kun kostnader omfattet av nærværende retningslinjer skal være gjenstand for fordeling og
innfordring i SSf regi. Øvrige utgifter og mellomværender mellom deltakende seilere og/ eller
bidragsytere gjøres opp disse imellom og er SSf og øvrige deltakere/ bidragsytere
uvedkommende.
Oversikt over hva hver enkelt deltakende seiler er skyldig etter pkt 6.0 og hvem som har krav på
kostnadsdekning etter pkt 5.0 settes etter hver regatta av leder trening og opplæring eller den
vedkommende utpeker og oversendes daglig leder som bilag og for inndrivelse.

