
  Uppdaterad säsongen 2022/2023 

          Reseräkning  

Underlag för utbetalning av reserersättning för kostnader i samband med tävling. 

Tävlingens namn _______________________________  

Ort/Stad  ______________________ 

Tävlingsdatum _______________ 

Typ av tävling  ☐Elit/internationell       ☐Elit/nationell ☐ Elit/SGP           ☐SJT
   ☐SM                   ☐Ungdoms-SM ☐ Lag-SM  
  ☐Veteran EM/VM         ☐ Veteran SM ☐ Ledare 
  ☐Serien                        ☐ Läger ☐ Övrigt  

Kostnader  Hotell: _______________________ 

  Resa:_________________________ 

  Totalt:________________________ 

Ersättning utbetalas till:  Namn:______________________________ 

  Bank:_______________________________ 

  Konto nr:____________________________ 

Belopp som jag ansöker om: _____________________ kr 

Belopp att utbetala (nedan fylls i av ansvarig): _______________________________ kr 
 
Datum:____________Underskrift och ev kommentar:_______________________________________
 
Kvitto och utbetalning 
För kostnader för boende skall kvitto på betalningen bifogas. För kostnader med tåg, buss eller flyg 
ska biljett/kvitto på betalningen bifogas. För resekostnader med egen bil alternativt hyrbil ska antalet 
körda mil, förare samt vilka spelare som åkt med i bilen redovisas.  
 
Ifylld blankett med bilagor skickas till Christine christine.ingvarsson@gmail.com (elit), Lotten 
lotten@wengberg.se (junior/läger/övrigt), Linda Häggman snutte444@hotmail.com (veteran) eller 
Per Johansson perjohan35@gmail.com (serie).  
Senast 1 månad efter tävling/arrangemang ska reseräkning skickas in. Latest 1 month after 
comp/arrangement. Vänligen Tävlingssektionen 

Kompletterade information om spelarens namn, förare, medföljande spelare, antal mil eller annan 
information om boende. Additional information about players name, driver, amount of people in the 
car, other info.  
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