Danmarks Bridge forbunds (DBf) og Eliteforums regler vedrørende rejsegodtgørelse
ved eliteturneringer i Danmark og udland.
DBf’s hovedbestyrelse (HB) udstikker overordnede retningslinjer og budget for tilskud til
danske elitespilleres deltagelse i danske og udenlandske turneringer. Det overordnede
mål for sådanne tilskud er, at de danske elitespillere får muligheden for at prøve
kræfter med hinanden og med de bedste udenlandske spillere mhp at styrke og forbedre
deres performance i internationale turneringer.
Eliteforum udmønter de overordnede retningslinjer i konkrete tilskud indenfor det
budget, som HB har udstukket. Der gælder følgende generelle retningslinjer for tilskud
til transport:
Ved turneringer, som eliteforum/DBf betaler fuldt ud, er spillere berettiget til betaling
for transport både internt i Danmark og til spillested i udland efter følgende regler:
•
•

•

•

•

•

Internt i Danmark refunderes med et beløb svarende til billigste billet med
offentlige transportmidler fra bopæl til spillested og retur. Alle beløb under 130,kr. refunderes ikke. (selvrisiko, sv.t. HT billet, 10 zoner)
Alternativt kan spilleren vælge at køre i egen bil. Transport på denne måde
beregnes fra bopæl til spillested og tilbage. Refusionen svarer til statens lave
takst, p.t. 1,93 kr. pr. kilometer. Endvidere refunderes eventuelle bro eller færge
udgifter. Sædvanligvis refunderes parkering ikke. Hvis der er flere i bilen,
refunderes fortsat kun svarende til en person. Også her selvrisiko på 130,- kr.
Ved spillested i udlandet refunderes med et beløb svarende til billigste billet med
offentlige transportmidler fra bopæl til lufthavn, alternativt kan egen bil
anvendes med refusion svarende til det ovenfor beskrevne, dog refunderes
parkering ved lufthavn ikke. Derfra med billigste flybillet til lufthavn nærmest
spillested. Derfra nødvendig transport fra lufthavn til spillested.
Forhåndsgodkendelse anbefales. Der refunderes naturligvis returbilletter. Alle
beløb under 130,- kroner for transport internt i Danmark refunderes ikke.
Vælger man egen bil til spillested i udlandet, refunderes efter statens lave
kilometertakst (1,93 kr. pr. kilometer p.t.). Endvidere refunderes eventuelle bro
eller færgeudgifter samt nødvendig parkering. Der refunderes dog højst svarende
til pris på flybillet og lokal transport i udlandet. Hvis der er flere
refusionsberettigede i bilen refunderes op til pris på flybillet gange antallet af
refusionsberettigede i bilen, dog højst sv.t. kilometertakst + bro/færge refusion.
For spillere med bopæl i udlandet refunderes beløb svarende til billigste transport
fra ankomstlufthavn i Danmark til spillested og retur, hvad enten spillestedet er i
Danmark eller i udlandet. Beløb under 130,- kroner for intern transport i DK
refunderes ikke.
Det står spillerne frit for at benytte andre transportmidler end billigste offentlige
transportmiddel. Refusionsbeløbet bliver dog under alle omstændigheder som
ovenfor skitseret.

Ved turneringer, hvor spillerne får et tilskud til delvis dækning af udgifter ved
turneringen, vil der sædvanligvis ikke blive tale om yderligere tilskud til transport,
Eliteforum tager her stilling til, hvad det samlede tilskud er.
Eliteforum afstikker regler for tilskud ved hvert enkelt arrangement. Der kan afviges fra
ovenstående regler, men disse vil være gældende, hvis intet andet er aftalt.
Enhver tvivl om refusion af transportudgifter afgøres af Eliteforum, men afgørelsen kan
ankes til DBf’s Hovedbestyrelse.
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