
Medlemskontingent
Forslagsstillere: Markus Borge Harbo, Gustav Vasdal, Runar Gilberg og Martin
Kjäll-Ohlsson.

Forslag til vedtak på årsmøte:

Treningsavgiften for “SK Vidar Lang” og «Langdistansegruppa» settes til 900,- per år.

Begrunnelse:

SK Vidar bør være en ledende friidrettsklubb for tekniske øvelser, sprint og langdistanseløp i
Oslo. Klubben bør være attraktiv for både elite og mosjonister.

Løpegruppen til Gustav og Markus, “SK Vidar lang”, består av 60 mosjonister i tillegg til noen
eliteutøver. Vi har uttalt mål om å være en stor og inkluderende treningsgruppe som er
spesielt attraktiv for dedikerte mosjonister. Vi tenker dette gir et sunt og sosialt miljø som
skaper en solid treningskultur. En solid treningskultur gir igjen muligheten til å forvalte og
dyrke frem eliteutøvere.

Langdistansegruppa har vært et tilbud til gode mosjonsløpere og veteranløpere i SK Vidar i
ca. 20 år, og også her er målet og skape et inkluderende og inspirerende miljø der gode
prestasjoner og livslang idrettsglede går hånd i hånd.

For at SK Vidar skal være attraktivt for mosjonister må ikke kostnaden av å være medlem
være for høy. Treningsavgiften for seniorutøvere i SK Vidar er per nå 3000,- årlig, og
kommer i tillegg til en medlemsavgift på 700,-.

Dette er en betydelig kostnad, som også er betraktelig høyere enn klubber det er naturlig å
sammenligne seg med. Tjalve IK oppgir en medlemsavgift på 500,- og en treningsavgift på
750,- årlig.

Vi vurderer en treningsavgift for mosjonister på 3000,- som uforholdsmessig høyt.
Mosjonister er en liten utgift for klubben. Disse løperne er ikke kontraktsfestet og de løper få
eller ingen baneløp.

Hvis det oppleves som dyrt å være medlem av klubben vil det være en barriere for
deltakelse og medlemskap i den. Man vil tenke seg om to ganger før man melder seg inn, og
man vil raskere melde seg ut. Slik bør det ikke være.

SK Vidar er avhengig av å bygge store og robuste treningsmiljø for å bli en ledende
friidrettsklubb i Oslo. Vi vurderer at en stor medlemsmasse med mosjonister er viktig for
dette.

SK Vidar Lang er en ny gruppe i SK Vidar. Det er tidligere ikke vedtatt en avgift som dekker
denne gruppen. Under opprettelsen av “SK Vidar Lang” har det stått på SK Vidars nettsider
at den årlige treningsavgift for seniorutøvere er på 900,- per år. Vi vurderer dette som en
riktig avgift for både SK Vidar Lang og Langdistansegruppa.


