
FORMÅL

Anledning:  

Destination FRA: TIL:

Udrejsedato: Hjemrejsedato:

Øvrige deltagere:

BELØBSMODTAGER

Navn:

Adresse: 

Postnr.: By:

Telefon privat: Mobil

Bank: Reg. nr.: Konto nr.:

UDGIFTER Udgifter valuta

Kørsel egen bil km. á kr.

Fly:

Div. transport (bro, taxa, tog, færge):

Hotelophold:

Diæter:

Diverse:

Valuta kurs

Udgifter i alt: 0,00

Modtaget á conto

i alt

Dato:

Beløbsmodtagers underskrift:

Alene i bil
Dommere 2,50
Forbundet 2,50
Landsholdet 1,50 HUSK SENEST 14 DG. EFTER
Dommer diæter Indland pr. dag 150,00 Udland pr. dag 200,00

2,00

Kørsels godtgørelse
Flere i bil HUSK KØR FLERE I

3,00 SAMME BIL HVIS MULIGT
3,00

0,00

Husk vedlæg kvitteringer og send på mail

Godkendt af stævne leder:

0,00

Udgifter danske kr.

0,00



Dommere og udvalgsmedlemmer afregnes med kr. 2.50 pr. km ved kørsel, hvor man er alene i 
bilen, og kr. 3.00, hvis 2 eller flere godtgørelses berettigede dommere/ udvalgsmedlemmer kører 
sammen i én bil. I tilfælde af samkørsel skal der på afregningsblanketten anføres, hvem der kører 
med i bilen for at der kan udbetales den forhøjede sats.
Landsholdsatleters kørsel til samlinger afregnes med kr. 1,50 ved kørsel, hvor man er alene i 
bilen, og kr. 2,00, hvis 2 eller flere godtgørelsesberettigede atleter kører sammen i én bil. I 
tilfælde af samkørsel skal der på afregningsblanketten anføres, hvem der kører sammen i bilen, 
for at der kan udbetales den forhøjede sats.
(Der udbetales ikke godtgørelse for kørsel til lufthavne og opsamlingssteder i forbindelse med 
landsholdsrejser. DSF betaler rejseomkostninger fra/til det angivne afrejse/ankomststed. 
Transporten hertil og fra er for atleternes egen regning)
Alle krav på kørselsgodtgørelse skal fremsendes til kassereren senest 14 dage efter den 
godtgørelsesberettigede kørsel er foretaget. Retten til kørselsgodtgørelse bortfalder, hvis kravet 
ikke er fremsendt inden for førnævnte periode.
Udbetaling af fremsendte kørselsgodtgørelseskrav foretages i løbet af de første 7 dage i hver 
måned, således at der maximalt går 5 uger fra fremsendelse af kravet til udbetaling foretages.



Alle overnatninger skal aftales med:

Dommerudvalg

Elite udvalg

Helge Laursen

Bredde udvalg

Stævne udvalg

Alle udgifter skal vedlægges billag.


