
 
 

Retningslinjer for reiser og arrangementer i regi av TK boksegruppe 
Styre i boksegruppen kan med styrevedtak forandre egenandel på enkelte turer. 

 

Kortere reiser tur – retur samme dag 

Alle utøvere og andre som ikke kjører selv betaler en egenandel på kr 50,- til kr 100,-  pluss startavgift 

på stevne. 

Egenandelen blir likt fordelt på alle sjåfører som har avtale med styret/ trener/ reiseleder om å kjøre. 

Deltakere som reiser på egenhånd slipper egenandel, men må betale startavgift. 

Reiseledere, trenere, sekundanter og dommere som ikke har med barn selv, og er tildelt oppgaven av 

enten trener eller styret, leverer reiseregning til klubben. Egne skjemaer. 

For alle som har krav på godtgjørelse fra boksinga men velger å ikke ta imot pengene, så blir det 

regnet som gave til boksegruppa. 

 

Reiser i Norge, Sverige og Danmark med overnatting 

Alle utøvere betaler en egenandel på kr 500,- pluss matpenger. Hvis det er planlagt måltider i 

fellesskap som f. eks. middag på hotell, matkuponger eller innkjøp av mat til eget kjøkken, betales 

det av TK (Gjelder ikke gatekjøkken o.l.) 

Reiseledere, trenere, sekundanter og dommere som ikke har med barn selv, og er tildelt oppgaven av 

enten trener eller styret, leverer reiseregning til klubben.  Egne skjemaer.  

Foreldre som er med på tur må betale kostnader ift. reise, mat og overnatting selv, men kan bli 

tilbudt samme pris som TK betaler. 

Foreldre som har med andre passasjerer i bilen leverer kjøregodtgjørelsesskjema. Egne skjemaer. For 

alle som har krav på godtgjørelse fra boksinga men velger å ikke ta imot pengene, så blir det regnet 

som gave til boksegruppa. 

 

  



 
 

 

 

 

Reiser i andre land 

Alle utøvere betaler en egenandel på kr 1000,- pluss matpenger. Hvis det er planlagt måltider i 

fellesskap som f. eks. middag på hotell, matkuponger eller innkjøp av mat til eget kjøkken, betales 

det av TK (Gjelder ikke gatekjøkken o.l.) 

Reiseledere, trenere, sekundanter og dommere som ikke har med barn selv, og er tildelt oppgaven av 

enten trener eller styret, leverer reiseregning til klubben.  Egne skjemaer.  

Foreldre som er med på tur må betale kostnader ift. reise, mat og overnatting selv, men kan bli 

tilbudt samme pris som TK betaler. 

Foreldre som har med andre passasjerer i bilen leverer kjøregodtgjørelsesskjema. Egne skjemaer. For 

alle som har krav på godtgjørelse fra boksinga men velger å ikke ta imot pengene, så blir det regnet 

som gave til boksegruppa. 

 

 

 

Fritak fra egenandel 

Utøvere som gjør en betydelig ekstrainnsats kan få innvilget fritak fra egenandel av styret i 

boksegruppa.  

Utøvere som er landslagsutøvere eller med i Olympiatoppens satsing, og legger stor innsats i 

boksetreningen, kan søke styret i boksegruppa om støtte til reiser i forbindelse med konkurranser/ 

treningssamlinger. Eget skjema. 

 

 


