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Ersättningsregler i samband med resor
och utbildning
Tävling
Stockholms Roddförening (SRF) ersätter för bensinkostnader vid resor till och
från ”planerade regattor” under tävlingssäsongen. Vilka regattor som är
planerade framgår av SRF:s web-baserade kalender på SRF:s hemsida och som i
denna är markerad med (SRF). Om någon vill delta på en planerad regatta måste
detta alltid vara sanktionerat hos SRF Roddchef, som sedan ser till så att en
anmälan sker. Om det inte är en ”planerad regatta” så kan även den sanktioneras
av SRF Roddchef. Dock gäller generellt att inom SRF att icke ”planerade
regattor” inte kommer att ersättas från SRF.
Båttransport med trailer
Trailer för båttransport kan användas i de fall som antal båtar, som skall
användas vid en tävling, inte kan transporteras på biltak.
Trailern (i första hand SRF:s egen trailer) kan dras av både egen bil eller hyrbil,
där SRF ersätter för bensinen i båda fallen. Används hyrbil ersätter SRF även för
bilens hyreskostnader. För att säkerställa att ett av SRF rekommenderade
uthyrningsföretag används ska alltid SRF:s Roddchef kontaktas innan beslut tas
om att hyrbil skall användas. Kostnader för bilen faktureras då SRF direkt.
Innan hyrbilen återlämnas ska den alltid vara full tankad. Om bilen inte är full
tankad innan den återlämnas, uppstår en bensinkostnaden som
uthyrningsföretaget fakturerar SRF och som då blir mycket högre än om bilen
varit full tankad vid återlämnandet.
(Observera att SRF:s båttrailer har en totalvikt på 1 260 kg, varför bilen som drar
trailern max får väga 1 240 kg, för att ett vanligt B-körkort skall gälla för föraren.)
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Persontransport
Utöver bil för transport av båtar/trailer skall SRF alltid i första hand åka med
egna bilar till tävlingar. Klubben ersätter för bensinen till dessa bilar.
Antalet bilar som används ska alltid minimeras, vilket innebär att SRF inte
kommer att ersätta för ett flertal ”halvfulla bilar”. En god samordning
eftersträvas även mellan seniorer och juniorer när transport sker till
gemensamma tävlingar.
SRF rekommenderar att bilen tankas fullt för egna pengar, före avfärd, och SRF
ersätter sedan för tankningar under färden samt för en sista fulltank direkt efter
resans avslut. Kvitton för bensinutlägg ska lämnas in till SRF Roddchef så snart
som möjligt. Kvitton för årets tävlingssäsong ska (då så är möjligt) lämnas in
innan SRF:s bokslut för aktuellt år (30/9).
Ersättning utgår endast för den bensin som åtgått under en resa, d.v.s. SRF
ersätter inte för parkering, felparkeringsavgifter, fortkörningsavgifter etc.
SRF ersätter dock för sådana kostnader som t.ex. bilfärja och motorvägsavgifter.
Bil med minst 3 personer som behövs för tävlingen (tävlande, tränare, ledare,
förälder) får full bensinersättning. Den som bidrar med egen bil har rätt att ta
med sig en supporter, utan att få avdrag på bensinersättningen. Vid tävling där
SRF representeras av endast 1 eller 2 tävlande utgår full ersättning för 1 bil.
SRF efterstävar dock att samordning med andra klubbar görs för transport.
Kost och logi
SRF ersätter inte tävlande seniorer för kost och logi.
SRF ersätter tävlande juniorer för logi men inte för kost. Ersättning utgår även
för 1 medföljande tränare. Ersättning gäller för övernattning på vandrarhem eller
likvärdigt. Väljs dyrare övernattnings alternativ utgår endast ersättning per
person och natt som motsvarar skärlig vandrarhems standard.

Träning
Normal träning
SRF ersätter ej för utlägg i samband med resor och uppehälle vid normal träning.
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Träningsläger
SRF ersätter vid vissa fall för resekostnader i samband med träningsläger.
Träningsläger i SRF:s egen regi samt medverkan på träningsläger, arrangerat av
annan svensk roddklubb eller av Svenska Roddförbundet skall alltid vara
sanktionerat av SRF Roddchef. Utan sanktionering kommer SRF inte bidra med
någon ersättning.
Träningsläger, arrangerat genom SRF
Vid planering av träningsläger, arrangerat genom SRF, tas kostnader i samband
med lägret upp vid själva planeringen. Hur dessa kostnader kommer att fördelas
mellan SRF och resp. aktiv kan därmed komma att variera från gång till gång.
Viktigt är dock att en av SRF Roddchef sanktionerad budget finns uppgjord,
innan det att kostnader för träningslägret börjar tas.
Träningsläger, arrangerat genom annan svensk roddklubb
Vid denna typ av träningsläger skall alltid SRF Roddchef kontaktas, då beslut om
ersättning beslutas från fall till fall.
Träningsläger, för uttagen person av Svenska Roddförbundet
Generellt gäller ersättning med 50 % av kostnaden för uppehälle och resa.
SRF Roddchef ska dock alltid kontaktas då beslut tas från fall till fall.

Kurser och utbildning
Kurser och utbildningar som personer inom SRF genomgår och som syftar till att
utveckla SRF som förening och SRF:s medlemmar, i enlighet med SRF:s syfte och
målsättning, ersätts av SRF. Förutsättningen för att ersättning av
anmälningsavgift, resekostnad och logi skall utbetalas är dock att
kursen/utbildningen är sanktionerad av SRF styrelse innan det att anmälan sker.

SRF representation
När person, utsedd av SRF, representerar SRF i officiella sammanhang ersätter
SRF för resa och logi. Ersättningen beror på representerandets art och
överenskommes alltid med SRF styrelse innan det att t.ex. bokning av resa och
logi genomförs.
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