
Retnin

• Alle utøvere melder seg på ulike skirenn selv via NSSF sin terminliste og Min Idrett.

Er det noen som trenger veiledning/hjelp til dette så meld fra til styret.

 

• Startkontigenten etterfaktureres klubben i etterkant. 

 

• Enkelte større arrangement ber spesielt om forhåndsbetaling. Det

tydelig frem gjennom påmeldingsprosedyren eller i renn invitasjon

legge ut for startkontigent

inn, leveres til vår kasserer Halvor Gjerdingen

 

 

• Sås vil ikke betale for 2 

dette skjer må man dekke den ene startkontigenten selv, og Sås vil sende 

etterfaktura. 

 

• Vi ber om at utøvere melder seg på innen påmeldingsfristen, slik at dobbel faktura 

for etteranmelding unngåes.

 

 

• Vi ber også om at utøveren tilstreber å melde seg av innen fristen når dette er 

mulig og man forstår at sykdom eller annet kan bli av lengre varighet. 

 

På denne måten vil SÅS kunne ”spare” litt utgifter, som igjen vil komme de aktive
klubben til gode☺☺☺☺) 

 

 

Retningslinjer for påmelding til skirenn. 

 

Alle utøvere melder seg på ulike skirenn selv via NSSF sin terminliste og Min Idrett.

Er det noen som trenger veiledning/hjelp til dette så meld fra til styret.

Startkontigenten etterfaktureres klubben i etterkant.  

Enkelte større arrangement ber spesielt om forhåndsbetaling. Det

tydelig frem gjennom påmeldingsprosedyren eller i renn invitasjon

legge ut for startkontigent, kan kvittering med kontonr for hvor pengene skal settes 

es til vår kasserer Halvor Gjerdingen. 

Sås vil ikke betale for 2 startkontigenter for samme utøver på samme dag. Hvis 

skjer må man dekke den ene startkontigenten selv, og Sås vil sende 

om at utøvere melder seg på innen påmeldingsfristen, slik at dobbel faktura 

for etteranmelding unngåes. 

ber også om at utøveren tilstreber å melde seg av innen fristen når dette er 

mulig og man forstår at sykdom eller annet kan bli av lengre varighet. 

På denne måten vil SÅS kunne ”spare” litt utgifter, som igjen vil komme de aktive

Vennlig hilsen Styret i SÅS. 

 

Alle utøvere melder seg på ulike skirenn selv via NSSF sin terminliste og Min Idrett. 

Er det noen som trenger veiledning/hjelp til dette så meld fra til styret. 

Enkelte større arrangement ber spesielt om forhåndsbetaling. Dette kommer da 

tydelig frem gjennom påmeldingsprosedyren eller i renn invitasjonen. Må utøveren 

kan kvittering med kontonr for hvor pengene skal settes 

startkontigenter for samme utøver på samme dag. Hvis 

skjer må man dekke den ene startkontigenten selv, og Sås vil sende 

om at utøvere melder seg på innen påmeldingsfristen, slik at dobbel faktura 

ber også om at utøveren tilstreber å melde seg av innen fristen når dette er 

mulig og man forstår at sykdom eller annet kan bli av lengre varighet.  

På denne måten vil SÅS kunne ”spare” litt utgifter, som igjen vil komme de aktive og 


