RETNINGSLINJER FOR DUGNADSARBEID/DUGNADSPLIKT I
LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2013 / 2014.
Alle medlemmer i Lillehammer Skiklub er en ressurs – det være seg i aktiv sport, som
trenere/oppmenn, ledere og/eller funksjonærer på arrangementene. I medlemskapet til hver enkelt,
eller for foreldre med barn i klubben, følger det forpliktelser. Disse er knyttet til de goder
medlemmene tar del i gjennom aktivitet, trening og felleskap. Den aktive idretten og organiseringen av
denne har en langt høyere kostnadsramme enn medlemsavgift og treningsavgift utgjør. Derfor er
klubben helt avhengig av inntekter fra dugnadsarbeid.
Hver familie til aktive utøvere i aldersbestemte klasser til og med senior medlemmer i klubben plikter
å delta i dugnader gjennom året.
På de store omfattende arrangementene klubben er en del av, plikter hver familie å stille på minimum
2 av disse pr sesong.
For BDO Trenings & Mosjon gjelder minimum ett arrangement.
Inga Låmi (mars)
Birkebeinerrennet (mars)
Birkebeinerløpet (juni)
Birkebeinerrittet (august)
World Cup langrenn, hopp, kombinert (desember)
I tillegg plikter hver familie delta på minimum 2 av egne (grenvise) arrangement. Gjelder for de med
aktive/barn fra 10 år. Skileik 6-10 plikter minimum ett av disse.

Dugnadsplikten er knyttet til det året vedkommende medlem er aktiv i klubben. Aktive i sesongen
2013 – 2014 har derfor dugnadsplikt for de respektive arrangement i 2014 Fra fylte 15 år forventes det
at utøverne selv bidrar uttover dette i tillegg.
Hafjell har som et ledd i å styrke arrangementsstaben i LSK et tilbud om ”Foreldre/søsken
sesongkort” for funksjonærer. Tilbudet gjelder for foreldre/søsken til løpere definert som aktive.
Foreldre/søsken må selv være medlem i Lillehammer Skiklub og forplikte seg til deltakelse i 4
dugnadsdager som funksjonær i Hafjell. Denne plikten erstatter dugnadsplikten for familien på
grenvise arrangement.
Fritak fra dugnadsplikt
Fritak fra dugnadsplikt kan gjøres for personer som har nøkkelroller i våre andre større
arrangement/aktiviteter – eks hovedkomiteer som bruker mye tid både i forkant og ifm avvikling av
arrangementet. Denne typen fritak godkjennes av ledere i henholdsvis TKA og TKL. Samme kan
gjelde ansvarlig hovedtrener i grupper.
Fordeling av dugnadsvakter gjennom året vil foregå på følgende måte:
1) I god tid før arrangement fordeles antall vakter og arbeidsoppgaver som skal bemannes av
LSK sin administrasjon som distribueres til hver enkelt oppmann.
2) I god tid før de respektive arrangement vil vaktliste bli distribuert fra oppmenn i de respektive
grupper til hvert enkelt medlem/familie (minimum tre uker før arrangement finner sted). Alle
plikter å fylle sine vakter. Dersom en ikke har mulighet til å stille selv, må en selv sørge for
å finne en vikar og melde navn på denne tilbake til sin oppmann så snart som mulig før
arrangement skal finne sted.
3) Oppmenn skal melde inn komplette vaktlister til LSK sin administrasjon.
4) Oppmenn vil føre oversikt over at dugnadsfordelingen er jevnt fordelt i hver enkelt gruppe.

Sanksjoner dersom dugnadsplikt ikke overholdes
Dessverre har vi erfart at ikke alle har oppfylt sine dugnadsplikter de siste årene. Klubbens styre vil
derfor vurdere at de som ikke oppfyller sin dugnadsplikt vil miste kostnadsdekning og eventuelle
stipend fra klubb det påfølgende år. Det vil også bli vurdert å fakturere et gebyr for uteblitt
dugnadsoppmøte. Ved bruk av ”Foreldre/søsken sesongkort” i Hafjell gjelder egne sanksjoner.
Manglende dugnadsinnsats i denne sammenheng vil bli fakturert med kr. 500 per dag.

Dugnadsplikt i klubbens Trening & Mosjonsmiljø
Alle som deltar i organisert aktivitet i dette miljøet skal delta på minimum en dugnad i forbindelse
med de nevnte arrangement i løpet av året. Dette organiseres av en ansvarlig person i miljøet
(oppmann eller lignende).
Dugnadsdeltakelse World Cup arrangementer
Lillehammer Skiklub er medlem av Samarbeidende Skilag som blant annet sørger for å få på plass de
fleste funksjonærene i forbindelse med World Cup hopp, kombinert og langrenn som arrangeres av
Lillehammer Skifestival. Dette er viktige signalarrangement for skisporten i regionen vår og vi
oppfordrer alle våre medlemmer som har lyst og mulighet til å stille opp på disse arrangementene.
Dette er også betalte dugnader som gir gode inntekter til klubben vår.
Oppsummering
Minimum dugnadsplikt

Antall dugnadsdager på
klubbarrangement (BBarrangementene med mer)

Antall dugnadsdager på
grenvise arrangement

Familie til aktive utøvere,
9 år og yngre (2004-)

2 dager per familie

1 dag per familie

Familie til aktive utøvere,
10 år og eldre (-2003)

2 dager per familie

2 dager per familie

BDO Trenings & Mosjon

1 dag per utøver

2 dager per utøver

2 dager per familie

4 dager per funksjonærkort

Familie til aktive utøvere som
tar ut ”Foreldre/søsken
sesongkort” i Hafjell

Vi håper alle medlemmer ser verdien av å stille på dugnad! Din innsats og klubbens eierskap til
de arrangementene som dugnadsplikten er knyttet til gir årlig klubben millioninntekter som
pløyes direkte tilbake til aktivitet for barn og unge i klubben! Dette gjør det mulig for oss å legge
opp til en meget bred og profesjonell satsing i alle grupper. Vi er også sikre på at vi i LSK har de
mest morsomme dugnadene! Du får være med å arrangere de mest populære
idrettsarrangementene i landet!
Med ønske om en flott skisesong!
Lillehammer 30.10.2013

Bjørgulv Noraberg
Styreleder

Brit Pettersen Tofte
Daglig leder

Christian Johnsen
Leder TKA

Roy Holm
Leder TKL

