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Tilskud og godtgørelse 
 
 
 
Kørsel 
Der ydes kørselsgodtgørelse til følgende:  
  
• Kørsel til aktiviteter i klubbens regi for BØRN og UNGE under 18 år, dvs 
til løb, stævner og udflugter primært for kano/kajak samt aktiviteter 
arrangeret i kajak forbund regi  (f.eks. O-løb).  
• Kørsel til administrative opgaver eller kurser for og/eller i klubben, hvor 
kørslen udelukkende har til formål at udføre disse opgaver.  
  
  
Der ydes som hovedregel IKKE kørselsgodtgørelse fra klubbens side til løb 
og ture for voksne.  
  
Hvor privatpersoner lægger bil til kørsel af flere medlemmer, skal 
udgifterne til det kørte dækkes af deltagerne efter følgende satser og 
kriterier:  
• Godtgørelse på kr. 2,00 pr. km. 
• Fuld dækning af udgift til bro eller færge 
• Tillæg på kr. 1,00 pr. km. for kørsel med trailer, der medtages i turens 
fælles interesse.  
F.eks. skal 7 deltagere i to biler + én trailer, altså dele de samlede 
udgifter på 2x2,00 kr. + 1x1,00 kr. pr. km. 
Er én eller flere af de deltagende børn, vil klubben refundere deres andel af 
det samlede kørselsbeløb. Klubbens kasserer vil godtgøre beløbet efter 
regning – husk kontonummer. 
  
Det er op til føreren af bilen at indkræve kørselspenge, men det anbefales 
at holdlederen inden start på turen aftaler med deltagerne hvilket antal biler 
der er nødvendigt og hvordan økonomien beregnes efterfølgende. 
KKES anbefaler til enhver tid, at mindst muligt antal biler bruges. 
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Startgebyr tilskud 
Klubben yder tilskud til startgebyr for kano-, kajak- samt O-løb, dog 
maksimalt 500,- kr. /medlem/løb. Dokumentation for gebyrets størrelse 
skal vedlægges regning til kassereren. Der ydes som hovedregel kun 
tilskud til grundgebyret for hvert løb og ikke til eftertilmeldingsgebyr. 
Såfremt man ikke møder op til et tilmeldt løb, forbeholder klubben sig ret 
til at opkræve beløbet fra medlemmet. 
  
 
  
  
Turtilskud 
Klubbens bestyrelse kan søges om tilskud til ture og/eller løb. Der afsættes 
et beløb pr. budgetår, hvorfor bestyrelsen vil vurdere de individuelle 
ansøgninger og beslutte hvorvidt tilskud kan gives (ture der er planlagt og 
annonceret i god tid vil komme i første række). Der ydes udelukkende 
tilskud til klubarrangementer, dvs hvor arrangementet er åbent for 
klubbens medlemmer og hvor arrangementet er annonceret i klubregi. 
Der kan bl.a. søges til dækning af kørsel til særlige arrangementer, 
yderligere startgebyr (over 500,-), bro-udgift, udgift til overnatning eller 
anden udgift i forbindelse med klubarrangementer.   
  

 


