Retningslinjer REISEOPPGJØR - TCK
For å kunne motta rittstøtte fra klubben forutsettes følgende:

•

Rytter har betalt medlemsavgift, har gyldig lisens og ikke skylder klubben
penger.

•

Rytter må stille til start i rittet for å kunne få dekket kostnadene. Ved
sykdom skal det legges frem legeerklæring for å få dekket startkontingent.

•

Rytter må stille i siste versjon av klubbens drakt.

•

Rytter, og rytters foresatte, som mottar støtte, forplikter seg til å stille
med dugnadshjelp i forbindelse med klubbens arrangementer. Hvis ikke
faller retten til støtte bort.

•

Reiseregning leveres til kasser/leder snarest, dog senest 2 uker etter
reisen er avsluttet. Av hensyn til klubbens regnskapsførsel og kontroll vil
eldre reiseregninger uten videre bli underkjent.

Det finnes følgende alternativer for oppgjør;
1. Forskudd benyttes når;

•
•
•

Regning kan ikke sendes direkte til TCK,
Oppgjør må skje på stedet, eller
Vedkommende trenger/ønsker forskudd.

Forskudd skal alltid avtales på forhånd og godkjennes av leder.
2. Faktura sendes TCK

•
•
•
•

Regning snarest sendes kasserer for registrering i bank.
Kasserer sender faktura på egenandel til hver rytter/foresatt.
Forfall egenandeler er normalt 10 dager og bør helst skje før TCK skal
betale fakturaen.
Følgende informasjon skal oppgis;
o Navn på rytter og aldersklasse
o Navn på foresatte som skal faktureres
o E-post og mobilnummer på ALLE
o Beløp som skal faktureres hver enkelt deltaker

3. Utlegg med kvitteringer

•
•

Benytt godkjent utleggsskjema for TCK. Fyll ut all info og send til kasserer
for registrering.
Betaling av utlegg utføres senest innen 3 arbeidsdager etter mottak av
utleggsskjema.

ALDERSBESTEMTE RITT OPP TIL M/K 15-16

•

Startkontingent dekkes i sin helhet. Klubben dekker kun laveste
startkontingent. Ved etteranmelding må mellomlegg dekkes av den
enkelte.

•

Det forutsettes at foresatte til utøverne er behjelpelige med å organisere
transport til ritt.

•

Ved deltagelse på ritt hvor det kreves overnatting (minimum 8 mil fra
klubbhuset) på påregnes en egenandel pr. døgn iht avtalt sats

JUNIOR / SENIOR

•

Startkontingent dekkes i sin helhet. Klubben dekker kun laveste
startkontingent. Ved etteranmelding må mellomlegg dekkes av den
enkelte.

•

Det forutsettes at foresatte til utøverne er behjelpelige med å organisere
transport til ritt.

•

Ved deltagelse på ritt hvor det kreves overnatting (minimum 8 mil fra
klubbhuset) påregnes en egenandel pr. døgn iht avtalt sats

Bruk godkjent skjemaet ved krav om rittstøtte/refusjon (se TCK
hjemmeside): «Skjema for refusjon av utlegg»

