
Turneringsstøtte: 
Styret ønsker å stimulere nye betalende spillere i klubben til å representere Stovner 
Frisbeeklubb på de større turneringene, samt å øke motivasjonen til disse ved å innføre 
reisestøtte 
Finansiering: Grasrotandelen fra forrige kalenderår settes i sin helhet av til finansiering av 
reisestøtte for inneværende år. I utgangspunktet vil midlene bli fordelt med 70% til punkt 1. 
og 2 og 30% til punkt 3, med åpning for justering underveis i sesongen. Dersom det er 
ubrukte midler ved sesongslutt, vil disse overføres til neste år. 
 
1. Turneringsstøtte til første utenbys norgescup / NM. 
Spiller som ikke før har deltatt i norgescup / NM sender søknadskjema i forkant av 
turneringen til styret i SFK. Vedkommende kan få støtte til påmelding, dette utbetales i 
etterkant av fullført turnering straks følgende krav er innfridd: 
 
a. Spilleren må fullføre turneringen så fremt vedkommende ikke blir skadet eller en akutt 
situasjon oppstår 
b. Spilleren må i etterkant av turneringen sende inn en kort rapport om opplevelsen, samt 
bilder 
Støtten er begrenset oppad til 1.000kr,- 
 
2. Turneringsstøtte til første utenlandske turnering (minimum Eurotour) 
Spiller som ikke før har deltatt i turnering i utlandet sender søknadskjema i forkant av 
turneringen til styret i SFK. Vedkommende vil få støtte til påmelding og rimeligste 
overnattingstilbud, dette utbetales i etterkant av fullført turnering straks følgende krav er 
innfridd: 
 
a. Spilleren må fullføre turneringen så fremt vedkommende ikke blir skadet eller en akutt 
situasjon oppstår 
b. Spilleren må i etterkant av turneringen sende inn en kort rapport om opplevelsen, samt 
bilder 
c. Spilleren må dokumentere utgifter til overnatting 
Støtten er begrenset oppad til 3.000kr,- 
 
3. Turneringsstøtte – inkludering 
Styret ønsker å inkludere de som ikke har mulighet til å delta på turneringer grunnet 
økonomi. Denne støtten er bygget på tillit mellom søker og styret. Man trenger ikke begrunne 
årsaken. For å få utbetalt støtten på forhånd, må søkeren sende inn en oversikt over 
utgiftsposter ifbm. turneringen. Ved innvilget søknad vil medlemmet få bidrag til påmelding, 
rimeligste overnatting og reiseutgifter.  
 
a. Spilleren må fullføre turneringen så fremt vedkommende ikke blir skadet eller en akutt 
situasjon oppstår 
b. Spilleren må i etterkant av turneringen sende inn en kort rapport om opplevelsen, samt 
bilder 
c. Spilleren må dokumentere faktiske utgifter 
Støtten er begrenset oppad til 1500kr,- 
 
Styret vil publisere tilsendt rapport på www.stovnerfrisbee.no og Facebook når denne er 
gjennomgått og godkjent. 
	


