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Instruks for oppgjør ved reiser og turneringer
Sesongen 2020/21

Reiser i regi av IHK Stavanger skal være gjennomført på en prisgunstig måte. Grunnlag for å få
klubbstøtte er derfor at man velger så rimelige løsninger som mulig innenfor rammene av hva som er
funksjonelt mulig samtidig som sikkerhet blir ivaretatt og at forholdene ligger til rette for at
målsetningen til reisen blir nådd.
For å få klubbstøtte må man også ha rettet seg etter de til enhver tid gjeldende klubbavtaler som
omhandler transport, losji osv. Hvis klubben har en eksklusiv avtale med en leverandør av tjenester
og et lag likevel velger en annen leverandør, vil laget miste mulighet til å motta ytterligere reisestøtte
resten av sesongen. Dette gjelder kun der klubbens avtalepartner kan levere tilbud ihht avtale. Er
man usikker på hvilke avtaler klubben har, retter man en henvendelse til
dagligleder@stavangerhockey.no.
Reisestøtten er ikke personlig. Man kan derfor ikke komme med personlige krav hvis man føler at
man ikke har fått «brukt opp» reisestøtten i løpet av et år. Denne støtten skal kun benyttes til
reisevirksomhet i regi av laget/klubben, og man kan derfor heller ikke benytte disse pengene til å
betale andre kostnader som treningsavgift, medlemskontingent el. Klubben forholder seg kun til
kasserer/reiseansvarlig/lagleder i disse sakene, og oppgjør leveres samlet for laget.

Seriespill U14 og eldre i landsdekkende serier:
Klubbstøtte: 23.000,- pr reise.
-

-

Her er det mulig å forskuttere for flere reiser slik at man kan sjonglere med egenandeler hvis
man f.eks. har en rimeligere reise og en dyrere reise.
Det er satt en grense for egenandel på 2500,- i snitt pr reise i forbindelse med seriespill. Kommer
kostnaden ved reisene på et høyere beløp en klubbstøtte+maksimal egenandel pr spiller, kan
man søke styret om ekstra midler. Følgende kriterier ligger da til grunn:
o Man kan dokumentere at man har tenkt økonomisk i planlegging av reise.
o Man ser sesongens reisekostnader samlet, og ikke den enkelte reisen isolert. Det kan
være rimelige reiser og kostbare reiser i samme seriespill, og disse skal sees i
sammenheng.
For å kunne motta reisestøtte for sesongen 2019/20 må alle oppgjør for forrige sesong være
innlevert. Det samme vil gjelde for overgangen mellom regnskapsår 2019 og 2020. Man må
dermed levere oppgjør for alle seriereiser i 2019 før man kan motta reisestøtte for seriereiser i
2020.

Turneringsreiser:
Klubbstøtte:
U8-U10:

500,- pr spiller

U11-U13:

500,- pr spiller

U14-eldre:

500,- pr spiller

-

-

Klubbstøtten blir for sesongen 2019/20 regnet ut etter følgende modell: Ovennevnte takster
ganget med antall registrerte, aktive spillere, på aktuelt lag, i klubbens medlemssystem som har
betalt medlemskontingent og treningsavgift samt annen gjeld til klubb innen 1. september 2019.
Laget velger selv hvordan man disponerer disse pengene gjennom sesongen, men pengene kan
kun benyttes til reiseaktivitet.
For å motta støtte til turneringsreiser skal laget ha levert oppgjør for alle reiser forrige sesong.
Reisestøtte fra tidligere sesonger som ikke er hentet ut fra klubbkonto, vil ikke lenger være
tilgjengelig for laget. Reisestøtten må derfor hentes ut den sesongen de er gjeldende for. Dette
er definert som før 31. mai.

Oppgjør:
-

-

Det skal leveres reiseoppgjør for alle turnerings- og seriereiser uavhengig av om man benytter
klubbstøtte eller ikke. Dette er viktig for å få et så korrekt bilde av aktiviteten som mulig.
Benytt «oppgjørsskjema reiseregning» ved alle oppgjør. Dette skjema finner du under lagledere
på hjemmesiden.
Ferdig utfylt skjema samt alle aktuelle vedlegg sendes samlet til ihkstavanger@ebilag.com. Alle
dokumenter skal samles i en pdf-fil før innsendelse.
Skjema skal inneholde alle utgifter for transport, kost og losji, samt eventuelle turneringsutgifter.
Andre utgifter som ikke direkte omhandler aktiviteten vår (f.eks. inngang på badeland) trenger
man ikke legge ved.
Det skal også leveres reiseoppgjør der det er gjort avtale med annen klubb om at motstander
kommer til Stavanger mot at eget lag slipper å spille bortekamp. Her skal også laget gjøre opp
alle kostnader før oppgjøret sendes samlet til klubben. Laget skal gjøre dette selv om klubben i
de fleste tilfeller refunderer hele beløpet.

