KØREPENGE I DHV-ODENSE
Vi har i bestyrelsen revideret reglerne for kørsel til stævner og kamp. Vi ønsker at reglerne er enkle
og gennemskuelige og vi modtager gerne kommentarer og spørgsmål omkring reglerne. Spørgsmål
og kommentarer bedes rettet til Peter Juhl (formand@dhv-odense.dk) eller Stephan Holm
(sh@dhv-odense.dk) – helst ved brug af email.
Klubben har en sponsoraftale med PS biludlejning – kontakt Stephan Holm for nærmere
information.
REGELSÆT FOR UNGDOM OG MIX-MOTION:
1. KØRSEL TIL KAMPE OG STÆVNER I ODENSE-OMRÅDET Klubben arrangerer ikke transport og
udbetaler ikke kørepenge. Spillerne (eller deres forældre) kan lave indbyrdes aftaler og skal blot
sørge for at være på spillestedet til aftalt tid.
2. KØRSEL TIL STÆVNER OG KAMPE UDENFOR ODENSE MEN PÅ FYN Det kan f.eks. være KIDS
stævne i Svendborg eller et motionsstævne i Kerteminde. Klubben arrangerer/koordinerer kørsel
fra Dalum/Hjallesehallen (medmindre andet specifikt er aftalt). Spillerne medbringer hver kr. 30
som afleveres direkte til træneren/holdlederen. Træner/hjælpetræner/holdledere afkræves ikke
betaling! Chaufføren udfylder på sædvanligvis udgiftsbilag og får dækket de faktiske omkostninger
med taksten 2,00 kr/km (sæson 2015/16). Der udfyldes alene udgiftsbilag til biler, der er en del af
kørselsordningen – tilskuere udover hvad der behøves til spillertransport dækker som
udgangspunkt selv deres kørsel.
3. KØRSEL TIL STÆVNER UDENFOR FYN MEN I DANMARK. Dette kunne typisk være et
overnatningsstævne for senior/ungdomshold. Spillerne afkræves kr. 125 per arrangement, der
betales til træneren/holdlederen eventuelt sammen med deltagergebyret for
bespisning/overnatning. Træneren/holdlederen overfører kørepengene til klubbens konto.
Chaufføren udfylder på sædvanligvis vis udgiftsbilag og får dækket de faktiske omkostninger med
taksten 2,00 kr/km (sæson 2015/16). Ved rejser over Storebælt skal man så vidt muligt bruge en af
klubbens bro-bizz (Fås ved henvendelse til Stephan eller Kurt). Ved brug af klubbens bro-bizz
udgiftsføres posten med 0 kr, men skal altså fremgå således kassereren kan kontere beløbet.
Trænere, holdledere og hjælpere afkræves ikke kørepenge. Beløbet er fast uanset de faktiske
udgifter.

Ved deltagelse i den sjællandske Grand Prix turnering for ungdom betales dog kr. 200 per spiller.
Dette gælder alene Grand Prix turneringen – stævner og DM koster fortsat kr. 125 per
arrangement.
Der udbetales som nævnt i punkt 2 kun kørepenge svarende til et rimeligt antal biler i forhold til
antallet af spillere – entusiastiske forældre og tilskuere er meget velkomne, men må selv dække
kørsel.
Hvis spillere ikke deltager i kørselsordningen (f.eks. fordi de kommer fra eller skal videre til et
andet arrangement) sørger de selv for transport. De pågældende spillere betaler IKKE
kørselspenge og den pågældende bil modtager IKKE kørselsgodtgørelse.
Hvis en spiller/forældre stiller bil gratis til rådighed, betaler den pågældende spiller/børnene til
den pågældende forælder IKKE kørepenge.
Klubben dækker holdgebyr til alle stævner.
Stævner der falder udenfor ovenstående grupper, behandles fortsat individuelt i bestyrelsen.
Husk at bruge udgiftsbilaget fra hjemmesiden - og husk at påføre både registreringsnummer og
kontonummer på bilaget.
DANMARKSTURNERINGEN: DIVISION & DANMARKSSERIEN
Alle seniorspillere betaler pr. halvår et transportbidrag som opkræves sammen med kontingentet.
Bidraget fremgår af klubbens hjemmeside. Ligesom kontingentet kan beløbet nedbringes hvis
spilleren skaffer indtægter til klubben. Transportbidraget dækker alle kampe i
Danmarksturneringen men ikke stævner/træningskampe, der afregnes som ovenfor.

Reglerne træder i kraft omgående.

Bestyrelsen 03/11-2015.

