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Rutiner ved kurs 

 

Før kurs 

I forkant av kurset avtales tid, sted og program. Idrettskretsen sender ut info og tar i mot 

påmeldinger. Overlevering av kursmateriell avtales mellom veileder og idrettskrets.  

Påmeldingsfrist er ca en uke før kurset, etter fristens utløp sendes deltakerliste til veileder. Ved få 

påmeldinger kontaktes veileder og vi tar en avgjørelse om vi klarer å gjennomføre kurset med det 

antall deltakere som er påmeldt.  

 

Under kurs 

Deltakerliste 

Få alle til å fylle ut/oppdatere deltakerlisten. Alle felter skal fylles, viktig for at vi skal få registrert 

kurset i etterkant. Deltakerliste finner du på hjemmesiden: 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/utdanning/veiledere/   

Kursbevis 

Fylles ut og deles ut som avslutning på kurset dersom dette ønskes. Skal kun deles ut til de som har 

fått godkjent alle modulene. Gjelder de kursene som har kursbevis. 

Annen info 

Under kurs er vi tett på folk og det er en god arena for å reklamere for andre tilbud fra 

idrettskretsen. Av og til vil det være aktuelt å dele ut diverse infomateriell, andre ganger holder det å 

fortelle litt generelt om utdanningstilbudet i idrettskretsen. Fordel om du som veileder kjenner til 

kurstilbudet, oversikt over dette finner du på hjemmesiden:  

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/  

 

Etter kurs 

Etter endt kurs må du returnere deltakerliste, gi beskjed om noen ikke fikk godkjent hele kurset og 

evt. hvilke moduler de fikk godkjent.  

Ta vare på materiell som eventuelt ble til overs og bruk dette neste gang du holder kurs. 
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Økonomi 

Kurs honoreres med 450 kroner per time. Satsene inkluderer for- og etterarbeid, samt feriepenger. 

Selvstendig næringsdrivende fakturerer 550 kroner per time. Hvis total oppdragstid (inkludert 

reisetid) overstiger 8 timer føres 700 kroner ekstra. Reiseutgifter og evt. andre utlegg vil bli dekket. 

Honorar utbetales først når deltakerliste er returnert.  

Skjema for kjøregodtgjørelse og honorar finner du på hjemmesiden til Troms idrettskrets: 

http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/utdanning/veiledere/  

Skjemaene kan sendes digitalt, men evt. utlegg må dokumenteres med originale kvitteringer. Husk at 

vi må ha kopi av skattekort.  

Honorar og kjøregodtgjørelse utbetales den 10. i hver måned (gjelder også de som fakturerer). Dette 

forutsetter at vi har fått alle papirer fra deg innen den 1. i samme måned.  

 

Lykke til med kurset! 
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