
ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV, bestyrelsen. 
 
side 1 af 2 sider. 
 

Tilskudsregler, gældende fra 15. august 2006. 
 

 
KØRSELSTILSKUD: 
 
1. Kørselsgodtgørelse til UU løbere, dvs. løbere til og med 23 år: Til talentsamlinger 

ydes kr. l,00 pr. km. for hver bil ved fælleskørsel. Ved brug af offentlig transport 
(tog, bus) til talentsamlinger, betaler HTF 50 % af de faktiske udgifter til billetter. 
 
Ved deltagelse i DM’er får UU løbere dækket transportomkostninger i følgende 
omfang: 
Afstand  op til 50 km. 15 kr. pr. bil. 
Afstand  50 -100 km. 30 kr. pr. bil. 
Afstand over 100 km. 45 kr. pr. bil. 
 

2. Færgebillet/bropenge: I forbindelse med deltagelse i DM’er  ydes flg.: Fuldt ud, 
når bilen er fyldt op med løbere, der deltager i det pågældende løb. En fyldt bil er 
minimum 4 løbere. Hvis der er færre løbere i bilen ydes der forholdsvis tilskud. 
Hvis der imidlertid til et DM kun er tilmeldt 2-3 løbere - Og disse kører sammen 
ydes der fuld refusion. Der ydes også fuld refusion, hvis der er tilmeldt så mange 
løbere Over 4-5 løbere at der må køres i flere biler. Ved løb, hvor der betales 
Færgebillet/bropenge skal fælleskørsel arrangeres. 

 
3. Til deltagelse i nedennævnte aktiviteter ydes kørselstilskud efter den lave DIF-

sats (2001: kr. 1,58 pr. km.): 
Overdommer, stævneleder, stævnekontrol, banelægger, banekontrol, Official, 
rekognosceringsopgaver, kørsel i forbindelse med trykning af klubbladet. 
Deltagelse i møder vedr.: Sønderjyske O klubber, DOF og kredsen, HSI, 
Haderslev kommune, andre officielle arrangementer og skovdistrikterne. 

 
4.  Generelt: 

Der udbetales kun kørselstilskud, når de af kassereren udleverede skemaer 
benyttes. 
For løbere med bopæl udenfor HTF’s løbsområde betales efter udmåling fra 
Haderslev, dog max fra bopæl til løbsområde. 
Der skal indsendes regning mindst ved udgangen af hvert kvartal. Regning på 
kørselsgodtgørelse, ved HTF’s egne arrangementer, skal være stævnelederen i 
hænde senest l4 dage efter stævnets afvikling. Ellers ydes ikke 
kørselsgodtgørelse. 
Alle tvivlstilfælde afgøres af formand og kasserer. 



side 2. 
 
 
STARTAFGIFTER: 
 
1. Seniorer, individuelle løb: HTF betaler startafgifter ved følgende løb i sydkredsen: 

Alle SM arrangementer, klubmesterskabsløb, divisionsturneringen, klubmatch, 
grænsedyst. 
 
Seniorer, DM individuelle løb: Startafgiften betales efter løbet, såfremt man opnår 
en top5 placering. 

 
Seniorer, stafetter: Startafgift betales ved alle stafetter i Danmark. I udlandet efter 
bestyrelsens bestemmelse i hvert enkelt tilfælde. Her har bestyrelsen vedtaget at 
betale for Tjoget Og Tio- Mila. 

 
2. Seniorer, elite: HTF betaler startafgift ved samtlige åbne løb i Danmark og 

udlandet for seniorer der opfylder følgende betingelser: Medlem af DOF’s 
Seniorgruppe, Kandidatgruppe eller Arvtagergruppe. 
Desuden kan HTF’s bestyrelse beslutte at gøre dette punkt gældende for 
seniormedlemmer som viser resultater i deres respektive eliteklasser. Dette vil 
være gældende for en halvsæson af gangen(1/1-30/6 og 1/7-31/12). 

 
3. 3. UU løbere dvs. løbere til og med 23 år: Startafgiften betales ved samtlige åbne 

løb i Danmark. I udlandet betales stafetter, samt løb hvor der deltages som 
medlem af DOF's Seniorgruppe, Kandidatgruppe eller Arvtagergruppe. Der kan 
også betales for andre løb i udlandet efter bestyrelsens tilsagn. 
 
Generelt: 
har et medlem tilmeldt sig et løb - men ikke deltaget - skal medlemmet selv 
betale startafgiften. 
Alle fortolkningsspørgsmål afgøres af HTF’s bestyrelse. 

 
 
Ovennævnte regler er vedtaget af HTF’s bestyrelse på bestyrelsesmøde d. 15-8-2006. 

 
 

På bestyrelsens vegne 
 
 
 

Jørn F. Andersen 
formand 


