REISEREGNING FOR UTØVERE
DELTAGELSE I SKØYTESTEVNER
Vedtatt av styret 10.03.2011

Navn:

Kontonr.:

Reisens formål:

Startdato:
Avsl.dato:

Passasjerer:
km à kr. 2,50

Bil

Netto sum
Andre
reisemåter
Overnatting

Fly, tog, båt m.v.
- Egenandel på 30% trekkes fra
Netto sum
Overnatting u/bespisning
- Egenandel på 30% trekkes fra
Netto sum

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Andre utgifter:
Totalsum som skal dekkes:
Fradrag for evt. forskudd:
Netto sum skal utbetales til ovennevnte kontonummer
DATO:_______________

Kr.

Kr.

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

___________________________________________________
UNDERSKRIFT

Reiseregulativ for utøvere og lagledere for deltagelse i skøytestevner:
Kjøring med bil:
For kjøring til Leangen:
1. Pasasjerer, dvs løpere og evt foresatte betaler kr
100,- til sjåføren. Dette er en egenandel som
ikke refunderes av klubben.
2. Sjåføren får ingen ytterligere refusjon.
For kjøring til Hamar, Kristiansund ol.
3. Pasasjerer, dvs. løpere og evt. foresatte betaler
kr 350,- til sjåføren. Dette er en egenandel som
ikke refunderes av klubben.
4. Sjåføren får ingen ytterligere refusjon.
Løpere som kjører egen bil til og fra løp får dekket kr
2,50 pr km når dette er biligste reisemåte. Kjøring med
privat bil skal i utgangspunktet "dekkes" gjennom
egenandel av medpasasjerer slik det er skissert i pkt 1 og
3.
Løpere som deltar på sommeris får dekt kostnader til
iskort. Ingen andre utgifter blir refundert.
Løpere som blir tatt ut til å delta i LM og/eller NM får
alle utgifter dekket av klubben. (Reise og overnatting. )
Legg med billag.
For deltakelse på andre stevner:

Klubben dekker startkontingent. Dette ordnes
administrativt ved påmelding.
Reise og overnatting dekkes med 70% av utgiftene.
Billag må legges ved.
Klubben dekker ikke bespisning på noen utøver reiser.
For deltakelse på stevner på klubbens hjemme arena
refunderes ingen reise-/ oppholdsutgifter.
For lagledere:
Lagledere får dekket alle sine kostnader (reise og
overnatting) når de følger med løpere på stevner, løp og
mesterskap. Laglederfunksjonen skal være definert i
forkant av reisen. Dette gjøres av sportslig leder eller av
styreleder.
Trening:
Bjugn-Ørland skøyteklubb sin treningsarena er
FosenHallen. Klubben dekker ikke utgifter som følge av
treningsopphold/ treningssamlinger på andre steder.
Avvik fra dette kun etter søknad til styret.
Generelt:
Reiseregning på klubbens eget reiseregningsskjema skal
være innlevert til klubben snarest, og senest 1 mnd etter
at reisen er avsluttet. Innlevering etter dette tidspunktet
vil medføre at klubben avviser å refundere reiseutlegg.

