Team Toyota Slettum Bil – sesongen 2019/2020
Tilbud om å være med på Team Team Toyota Slettum Bil går ut til alle juniorer
og seniorer tilknyttet NØSSK / NØ Vgs (sjå under egenandel og avtale).
Deltakelse på teamet krever signert avtale innen fredag 10/5-19

Vi tilbyr:
- samlingsopplegg / treneroppfølging som utøverne skriver kontrakt på. Det
er lagt opp til 25 + samlingsdøgn etter samme mal og system som
tidligere år med samling en gang pr måned (-juli). Samlingene går som
regel over 4-5 dager. Samlingene vil stort sett være i nærområdet (OsFolldal-Dombås). Samlingsopplegg for kommende sesong er klart, og
ligger vedlagt.
- et åpent tilbud om å delta på kveldstreninger i regi av Os IL/NØSSK på
TOS Arena.
- bekledning;
o alle utøvere vil få jakke, bukse, konkurransedress og lue/pannebånd
i Teamets eget design.
o Sommerbekledning med jakke, t-skjorte og shorts.
o hettegenser med mulighet for egen- og klubbsponsorer.
- samarbeidsavtale med Alvdal/Tynset Sport AS som gir 50% rabatt på
utstyr fra SWIX/TOKO/SWENOR, med noen unntak – Swenor rulleski
35%, Swix rulleski 45% og Rottefella bindinger 40%
- trener(e) med på NM/NC.
- samarbeid med Nord Østerdal Vgs og Team Tronfjell

Egenandel og avtale:
Grunnpakke med 25 + samlingsdøgn kjøres sammen for alle utøvere i felles
samlinger. Personlig treneroppfølging er ment som et tilbud for de utøverne som
ikke går på spisset toppidrett skiskyting ved NØ vgs . Dette vil inneholde;
oppsett årsplaner, oppfølging planer og struktur, Dette følges opp med samtaler
og oppfølging på samlinger, og ellers via ulike digitale medier.

Kostnad:
Grunnpakke (25 samlingsdøgn):
Personlig treneroppfølging:

kr.12.000,kr. 6.000,-

(obligatorisk)
(valgbart)

Hovedtrener for teamet vil være Knut Erik Nesteby. I tillegg vil vi koble på
ytterligere trenerressurs og evt foreldre etter nærmere avtale.

NØSSK håper flest mulig av dere vil være med på vår teamsatsing i sesongen
19/20.

Det blir info.møte på NØ vgs (klasserom 3 etg), kl.19.00 – 21.00
for utøvere og foreldre.
Er det spørsmål om opplegget er det bare å ta kontakt.

Mvh.
Leif Vingelen, kretsutvikler
Knut Erik Nesteby, sportslig ansvarlig

(91145958)
(99296830)

SØKNADSSKJEMA/PÅMELDING
Utøver:
Navn:
Personnummer:
Adresse:
Mob.nr:
Mail:
Klubb:

Kontaktinfo foresatte:
Navn:
Adresse:
Mob.nr:
Mail:

Avtale/kontrakt
Denne avtalen er inngått mellom
Nord-Østerdal Skiskytterkrets
Og
………………………………….
Hva avtalen gjelder
Avtalen gjelder deltakelse på Team Toyota Slettum Bil Nord-Østerdal sitt lag for junior og
seniorer.
Varighet
Avtalen gjelder for tidsrommet 10.05.2019 til 30.04.2020.
Rettigheter
Løperen har rett til å delta på samlinger i kretsens regi og/eller de opplegg som kretsen står for
etter oppsatt plan. Tar del i alle avtaler som gjelder teamet.
Plikter
Løperne forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldene retningslinjer for profilering av
NØSSK og dens samarbeidspartnere/sponsorer. Det er løperens plikt å sette seg inn i de
gjeldene retningslinjer. NØSSK har ansvar for å formidle avtaler slik at løper har mulighet til
å forholde seg til disse.
Ved tvil om løperen har oppfylt sine plikter, er det opp til løperen å dokumentere at så er
tilfelle.
Egenandel
Egenandelen for Team Toyota Slettum Bil vil for sesongen 2019/2020 være:
Grunnpakke (25 samlingsdøgn):
kr.12.000,Personlig treneroppfølging:
kr. 6.000,Egen andelen betales slik:

1/2 innen 1/7 - 2019
1/2 innen 1/10 - 2019

Betales inn på konto nr. 1885 37 10314 når avtale er underskrevet, merk betaling med
løpernavn.

Nord-Østerdal den ………
Nord-Østerdal Skiskytterkrets

Løper

Foresatt

