
 
 
 
 
Järla Orientering och Skidor 
   
Avgifter för 2020 
 
Medlemsavgifter: 
Årsmötet för Järla Orientering och Skidor 2019-03-14 beslutade om oförändrade medlemsavgifter för 
2020: 
 
Vuxna, (HD från det år man fyller 26)   750:-  
Ungdom, juniorer och yngre seniorer (t.o.m. det år man fyller 25) 350:- 
Familj, (föräldrar + barn t.o.m. HD 20 på samma adress)  1500:- 
Träningsmedlem HD17-    500:- 
 
Som träningsmedlem är man enbart med och tränar med föreningen utan övriga förpliktelser, 
däremot tävlar man aktivt för annan förening. Det är möjligt att under samma år gå från att vara 
träningsmedlem till att bli fullvärdig medlem för samma avgiftsinbetalning. 
 
Dessutom finns i föreningen kategorin stödmedlem som inte deltar i vare sig träning eller tävling 
utan som är medlem i huvudsak för att stödja klubbens verksamhet. För stödmedlem föreslås 
avgiften vara lägst 200:- per person, oavsett ålder. Högre bidrag är mycket välkomna.   
Medlemsavgift som betalas den 1 november eller senare gäller även för påföljande år. 

 

Tävlingsavgift införs 2020 

Årsmötet den 8 mars 2020 beslutade enligt styrelsens förslag om att (med omedelbar verkan) införa 

en tävlingsavgift för medlemmar DH21 och äldre. För de som betalar avgiften, som är 750 kr per år, 

står klubben för hela anmälningsavgiften på tävlingar med undantag för orienteringstävlingar mellan 

midsommar och 31 juli och alla skidtävlingar där ordinarie anmälningsavgift för seniorer överstiger 100 

kr. Som tidigare ingår inte heller närtävlingar, träningstävlingar och liknande där fakturering inte sker 

till klubben, inte heller efteranmälningsavgifter, ej start, stämplingsbrickor och dylikt. 

Medlem DH21 och äldre som inte betalat tävlingsavgift betalar hela anmälningsavgiften själv. 

Klubben betalar även fortsättningsvis hela anmälningsavgiften (med ovanstående undantagna 

tävlingar) för ungdomar och juniorer.  

Årsmötets beslut är baserat på en avvägning mellan klubbens ekonomi, vissa rättviseaspekter och 

rimlighet vad gäller krav på administration. 

Så här gör du för att lösa tävlingsavgift 

Du betalar in 750:- till Järlas plusgiro 49 44 46-8 och märker med tävlingsavgift + namn. Du betalar 

innan första tävlingsstart och startavgifter du gjort innan du betalat in tävlingsavgiften återbetalas inte. 


