
OK Raseborg är en aktiv specialförening inom orientering. Styrelsen har inför år 
2019 uppdaterat verksamhetsdirektiven. Direktiven kompletterar föreningens officiella 
stadgar och finns även tillgängliga på föreningens webbsida, https://okraseborg.fi 
 
1. ALLMÄNT 

OKR:s styrelse har fastställt dessa verksamhetsdirektiv. Regler och förmåner för 
representationsgruppen finns separat. 

• Föreningens medlemmar indelas i följande grupper: 
o Tävlingsorienterare; medlemmar över 17 år 
o Juniororienterare; medlemmar 17 år och yngre 
o Motionsorienterare; medlemmar som saknar orienteringsförbundets 

licens 
o Stödande och hedersmedlemmar 

 
2. MEDLEMSAVGIFTER  

Föreningens medlemsavgifter är 30 € för vuxen aktiv samt 15 € för 16-åringar och 
yngre, dock max 80 €/hushåll. Ständigt medlemskap 200 €.  

 
3. FÖRMÅNER FÖR MEDLEMMAR 

OKR erbjuder följande förmåner åt sina medlemmar: 
• OKR egna träningar året om 
• motionsorienteringar varje vecka från april till september 
• anmälningsservice till tävlingar som finns på tävlingskalendern 
• säsongavslutning med prisutdelning och andra festtillställningar 
• förmånlig gemensam anskaffning av utrustning 
• avgiftsfri utbildning anordnad av SSL, FSO, FSI och motsvarande 

organisationer. Deltagande skall behandlas av styrelsen. 
• gratis deltagande i OKRM, FSOM och FM tävlingar 
• subventionerat deltagande i Jukola och andra stafetter 
• subventionerade resor (närmast busstransport) till vissa värdetävlingar. 

 
4. RESE-ERSÄTTNINGAR 

• Föreningen prioriterar samtransport, hyrbuss eller annat fördelaktigt färdmedel till 
tävlingar. Ifall gemensam transport inte ordnas, ersätts användning av egen bil till 
värdetävlingar för:  

• Samtliga deltagare i FM, med en km-ersättning vars storlek är 12 c/km för en 
deltagare/bil, 15 c/km för två deltagare/bil, 18 c/km för tre eller flera 
deltagare/bil. Ersättning för resor till tävlingar på längre avstånd än 200 km 
från hemorten, bör dock alltid kommas överens om på förhand med 
styrelsen. Betalning sker årligen före slutet av november.  

• Föreningen ersätter logikostnader vid FM-tävlingar, med max 30 €/natt för de 
tävlande som är bland de 400/250 bästa i HD21, bland 50 bästa i junior 
klasser HD16–18 och HD20 och bland 40 bästa på online rankingen då 
anmälningstiden går ut; detta då tävlingarna är på minst 200 km:s avstånd.  

• I juniorstafetter betalar föreningen resan i enlighet vad skrivet.   
• I stafetter betalar deltagarna även en del eller hela resan: 

• Jukola 20 € 
• 10mila 100 % av båtresan och för bussen 20–40 €, enligt 

avstånd 
• 25manna 100 % av båtresan och 20–40 € för bussen. 



 
5. MEDLEMMAR 
 

5.1. TÄVLINGSORIENTERARE, 18 år och äldre 
• betalar föreningens medlemsavgift för att kunna representera föreningen 
• betalar tävlingslicensen till förbundet; var och en ansvarar för sin egen försäkring 
• betalar anmälningsavgiften till nationella tävlingar, förutom värdetävlingar (FM och 

FSOM) 
• deltar som funktionärer i föreningens tävlingar samt i talkoarbete 
• framgångsrika tävlingsorienterare har möjlighet att komma med i föreningens 

representationsgrupp. 
 

5.2. representationsgrupp, dessutom 
• subventionerat deltagande i FSO lägerverksamet 50 % 
• OKR:s egna läger. 

 
6. JUNIORER, 17 år och yngre 

• betalar föreningens medlemsavgift för att kunna representera föreningen 
• föreningen betalar tävlingslicens för orientering (försäkring endast vid behov) 
• föreningen betalar deltagaravgifterna: 

o orienteringstävlingar för 100 € år/pers. 
o dessutom deltgararvode för en orienteringsvecka  
o överstigande andel faktureras i slutet av säsongen  
o tävlingar man uteblivit från faktureras om inte läkarintyg uppvisas för 

kassören 
• lägerutgifter för SSL:s, FSO:s och OKR:s läger från fall till fall; grundprincipen är 

att OKR betalar 50 %; resor och lägeravgifter bör dock alltid diskuteras med 
styrelsen på förhand  

• inkvartering för FM-, FSOM- och granskningstävlingar, OKR:s andel max. 30 €/ 
natt då tävlingarna är på minst 200 km:s avstånd från hemorten 

• på förhand bestämda ledare på läger 100 %. 
 
7. MOTIONSORIENTERARE 

• betalar föreningens medlemsavgift 
• kan utan licens delta i föreningens träningar och motionsorienteringar, samt 

OKRM, NÅIDM och Jukola/Venla kavlen  
• deltar som funktionärer i föreningens tävlingar samt i talkoarbete. 

 
8. STAFETTER 

• Föreningen betalar deltagaravgiften för samtliga lag i FM och FSOM stafetterna, 
samt för första laget i Jukola/Venla och 10mila.  

• Deltagare i övriga lag i ovan nämnda stafetter betalar en avgift om 15 €/person, 
vilket är ca hälften av den egentliga deltagaravgiften. 

• Föreningen betalar eventuella kostnader för vindskydd samt militärtält vid 
samtliga stafetter. Alla deltagare betalar dock sitt eget uppehälle på resorna. 

 


