
 

Startkontingent og deltakeravgift – satser vedtatt av Skistyret juni 2019 

Satsene gjelder alle terminfestede renn fra og med 14. juni 2019. 

MAKSIMALE STARTKONTINGENTSATSER:    
Nordiske grener 
Aldersbestemte klasser 
Juniorklasser 
Seniorklasser, unntatt langrenn 31 km og lengre 
Langrenn, 31 km og lengre 

 
130 
150 
170 
200 

Alpine grener 
Aldersbestemte klasser, nasjonale renn (unntatt 
alpint superkombinasjon) 
Aldersbestemte klasser, nasjonale renn, alpint 
superkombinasjon 
Junior og senior, nasjonale renn (unntatt alpint 
superkombinasjon) 
Junior og senior, nasjonale renn, alpint 
superkombinasjon 
Internasjonale renn (over 15 år), unntatt alpint 
superkombinasjon 
Internasjonale renn (over 15 år), alpint 
superkombinasjon 

 
150 
 
220 
 
160 
 
235 
 
310 
 
465  

Langrenn, turrenn  
Fjelltelemark 
Randonee 

Arrangøren 
bestemmer 

Mesterskapstillegg (nasjonale 
mesterskap) 
Nordiske grener 
Alpine grener 

  
50 
50 

Deltakeravgift til skikretsen: 
Vanlige renn 
Turrenn, trim- og familieklassen 
Turrenn, turrenn- og bedriftsklasser 

 
25 
25    
35 

Alpine grener omfatter Alpint, Freestyle og Telemark.  

Nordiske grener omfatter Hopp, Kombinert og Langrenn 

Deltakeravgift 

Deltakeravgift er en avgift til skikretsen og kreves inn av rennarrangøren. Den inngår som en 
del av startkontingenten. Arrangøren betaler all innbetalt deltakeravgift videre til skikretsen, 
uansett om de påmeldte løpere stiller til start eller ikke.  

Vanlige renn: Deltakeravgift på kr. 25,- er inkludert i maksimalsatsene for startkontingenter. 

Turrenn: Trim og familieklassen: Deltakeravgift på kr. 25,- (for familieklassen kr. 25,- pr. 
familie) er inkludert i den angitte startkontingent. 

Turrenn: Turrennklassene og bedriftsklasser: Deltakeravgift på kr. 35,- er inkludert i den 
angitte startkontingent. 



Deling av deltakeravgiften 

Når lag terminfester renn utenfor egen skikrets, fordeles deltakeravgiften likt på lagets 
skikrets og den skikretsen der rennet arrangeres. Der et renn er terminfestet til å gå gjennom 
flere skikretser, f.eks. med start i en skikrets og innkomst i en annen, fordeles 
deltakeravgiften etter avtale mellom de berørte skikretser. En skikrets har kun krav på del av 
deltakeravgiften dersom kretsen eller lag innen kretsen er behjelpelige ved avviklingen av 
arrangementet. Deling av deltakeravgiften skjer altså kun dersom rennet er helt eller delvis 
terminfestet utenfor egen krets, og ikke der renn pga. f.eks. snømangel må flyttes til annen 
skikrets for å gjennomføres. 

Generelle merknader til startkontingent 

• Mesterskapstillegget gjelder nasjonale mesterskap (NM senior/junior), 
Hovedlandsrennene og U23 mesterskapene. Når NM i alpine grener senior/junior 
går som internasjonalt renn, er startkontingenten som for vanlige internasjonale 
alpine renn. 

• Startkontingenten for stafetter og andre lagkonkurranser er den individuelle 
kontingent x antall løpere på laget. 

• Løpere som unntaksvis gis anledning til å starte i klasse med høyere startkontingent, 
betaler denne klasses høyere kontingent. 

• Kombinert hopp/langrenn anses som 1 øvelse hva angår startkontingent. 
• Evt. ekstrautgifter til transport av utstyr eller deltakere, forpleining, overnatting, leie 

av tidtakerbrikke el. lign. skal oppgis og innkreves separat og ikke slås sammen med 
startkontingenten og øke denne. 

Treningsavgift alpint: 

Treningsavgift alpint utfor FIS-renn og HL, 3 dager* 350 
 

Treningsavgift alpint utfor og super-G, 2 dager* 225 
 

Treningsavgift alpint super- G, 1 dag* 
 

150  

*Treningsavgiften forutsetter organisert trening i satt løype med elektronisk tidtaking med 
mellomtid(er). Det skal være tilgjengelige treningslister med tider fra gjennomkjøringen(e). 
Det skal være lege til stede og transport ved eventuelle skader. 

 


