
Kørselsordning OK Gorm  

Tilskud til Løb i Danmark 

Startafgifter   

–          Danske mesterskaber       50 %  

–          Klubmesterskaber        50 % 

–          Klubturnering    100 %  

Ved afbud – bortset fra sygdom – betales fuld startafgift 

Ved eftertilmelding betales klubbens merudgift   

Kørsel ved samkørsel over 30 km. inkl. træningsløb 

Bilen får     1,25 kr./km 

Løberne betaler ved kørsel til almindelige løb  0,35 kr./km  

–          Danske mesterskaber (50%)   0,175 kr./km  

–          Klubmesterskaber (50%)   0,175 kr./km  

–          Klubturneringen (100%)   0,0 kr./km  

 

SAMKØRSEL: Såfremt 3 eller flere medlemmer kører sammen defineres det som samkørsel, uanset hvorfra 

det sker, når bare det er aftalt, at der køres i så få biler som muligt. Det forventes dog, at medlemmer 

boende i Jelling har Super Brugsens P-plads i Jelling som udgangspunkt for samkørsel. 

Bilens fører er, såfremt man ønsker klubbens kørselsgodtgørelse, selv ansvarlig for via mail straks efter 

aktivitetens afslutning at indberette kørte km til Bent, med opgivelse af hvorfra og hvortil, der er kørt.  

BROAFGIFT: Klubben betaler ikke broafgift over Storebælt eller færgeudgifter.   

  

Kørselstilskud til medlemmer i klubbens tjeneste (afregnes pt. med 1,94 kr./km)  

I alle nedenstående situationer er det som udgangspunkt førerens ansvar at indberette kørte km, med 

opgivelse af hvorfra og hvortil, der er kørt.  Kørselsregnskab afleveres kvartalsvis til Bent med mindre der fra 

klubbens side omkring specielle aktiviteter bestemmes andet.  

Korttegning 

Der udbetales kørselstilskud ved korttegning ved mere en 30 km kørsel.  

Banelæggere 

Der udbetales kørselstilskud ved alm. tirsdagstræning ved mere en 30 km kørsel.Der udbetales 

kørselstilskud ved træningsløb, sammen med andre klubber, ved mere en 30 km kørsel. 

Postudsættere for TC og TVO 

Der udbetales kørselstilskud ved mere en 30 km kørsel. 

Mødevirksomhed 

Der udbetales kørselstilskud til møder i Sydkredsen ved mere en 30 km kørsel. 

Kørselsudgifter til udvalgs- og bestyrelsesmøder i klubben dækkes, hvis medlemmet har mere end 15 km til 

Jelling.  

Stævnefunktionærer 

Til funktionærers forberedelse af stævner udbetales kørselstilskud før selve stævnedagen.  På selve 

stævnedagen er der ingen kørselsgodtgørelse til stævnepersonale, med undtagelse af dem, der kører med 

materiel og beregnervogn.   
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