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REGLER FOR REISER BETALT AV NORGES GOLFFORBUND 

Generelt ved reiser 

Alle reiser skal godkjennes av NGFs fagansvarlig før reisen starter.  

NGF benytter som hovedregel reise etter regning, men med noen unntak – se avsnittet «Diett – 

Statens regulativ». NGF dekker generelt rimeligste reisemåte. Det oppfordres til å holde kostnadene 

så lave som mulig. Det forventes at de som får sin reise dekket av arbeidsgiver eller andre, ikke 

sender reiseregning til NGF. 

Vi skal ha restriktive holdninger til å belaste NGF med alkoholregninger. Imidlertid kan det fra tid til 

annen oppstå situasjoner der det er naturlig at også våre ansatte drikker alkohol i middags-/sosial 

sammenheng knyttet til våre arrangementer. I og med at NGFs ansatte ikke har diett, men reiser på 

regning er det urimelig at våre ansatte skal få økonomiske belastninger av å delta i den sosiale delen 

av jobben. Dersom regninger belastes med alkohol skal dette være i meget moderate former og 

avtalt med avdelingsleder på forhånd. Normen vi har lagt oss på for nevnte sosiale anledninger er at 

NGF dekker inntil en halvflaske vin eller tilsvarende til maten og to vin eller øl resten av kvelden. 

Alkohol utover dette dekkes av den enkelte privat. 

Reiseregning 

Det skal fylles ut reiseregning for hver reise. NGFs skjema for reiseoppgjør bør benyttes – se link 

nedover i dokumentet. Alle kvitteringer vedlegges eller stiftes bak på reiseregningen.  

Husk å påføre formål med reisen/utgiften. 

Reiseregning sammen med originale kvitteringer sendes NGF innen 30 dager etter at reisen er 

avsluttet. Senere innsendte reiseregninger kan ikke påregnes dekket. Alle bilag nummereres og 

spesifiseres ved nummer i kolonnen ”Bilag nr.:” – gjerne med en totalsum pr bilagsnummer fra-til, pr. 

kombinasjon avdeling/prosjekt/konto. Formålet med reisen og tidsrom må angis.  

Dersom et «manuelt» skjema benyttes, MÅ det skrives ut, dateres og signeres. Skjemaet skal sendes i 

posten – alternativt kan det scannes og sendes på epost til fagansvarlig.  

Fagansvarlig attesterer reiseregningen for frivillige eller ansatte på eget team/avdeling. 

Avdelingsledere skal alltid ha sine reiseregninger attestert av generalsekretær.  

NB!  Skjemaer som ikke er datert eller signert vil bli sendt i retur. 

Reiseutgifter for ansatte dekkes kun etter regning, både innland og utland. Alle utenlandsreiser skal 

være klarert med nærmeste leder før reisen bestilles/foretas. Den ansatte bestiller reisen sin selv. 

Reiseregninger utbetales den 15. og den 30. hver måned. 

Reiseregningsskjema kan hentes fra NGF sine nettsider: 

http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/skjemaer 

http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/skjemaer
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Dersom man ofte får refundert reiseutgifter fra NGF, kan alternativt den elektroniske 

reiseregningsløsningen Visma Expense benyttes. Send en henvendelse til post@golfforbundet.no slik 

at du kan opprettes som bruker. 

Flyreiser 

Flybillett som bestilles av den reisende selv eller klubben og som NGF skal refundere, dekkes inntil 

Idrettspris eller andre tilsvarende rabatt-tilbud.  Flybilletter er som regel billigst via Internett og må 

da bestilles og betales av den enkelte. Ved å bestille Sportspriser får du fleksible billetter som kan 

avbestilles helt fram til en dag før avreise.  I tillegg får du med deg inntil 2 stk. bagasje a 23 kg 

kostnadsfritt (golfbag kan inngå som en av disse). 

Overnatting 

Bestilling av hotell gjøres gjennom NGFs administrasjon slik at vi kan benytte oss av vår gjeldende 

barteravtale.  

Dersom man ikke får/kan benytte barter-rom, kan den reisende bestille hotell selv og få refundert 

utlegget. Vi oppfordrer til bruk av vår samarbeidspartner (Choice) såfremt det ikke finnes rimeligere 

eller mer hensiktsmessige alternativer gjennom for eksempel golfklubben. Rabattkoden på Choice er 

66163. 

Ved privat overnatting kan alternativt et ulegitimert nattillegg på kr. 430,- utbetales.  

Diett – Statens regulativ 

Dommere, TD’er og rating-team kan benytte Statens regulativ for kostgodtgjørelse ved reiser.  

Kostgodtgjørelse for overnatting på hotell – kr 710 – utbetales ved reiser med overnatting (med 

overnatting menes hvile). Ved overnatting privat dekkes kostgodtgjørelse med kr 200 (statens 

trekkfrie diettgodtgjørelse). 

For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt 

diettdøgn. Når kosten er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, utbetales 

ikke kostgodtgjørelse. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av 

arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk; frokost 10%, lunsj 40%, middag 50% av diettsatsen. 

Kjøregodtgjørelse 

Brukes egen bil gis det km-godtgjørelse etter Statens satser inntil Skattedirektoratets trekkfrie 

forskuddssatser som for tiden er kr 3,80 per km. 

Passasjertillegg per person og km er kr 1,-. 

Kurs/seminardeltagere og landslagsoppdrag får dekket kr 2 per km + passasjertillegg kr. 0,50. 

Bompenger og parkeringsutgifter dekkes av NGF. Parkeringsbøter dekkes ikke. 

Leiebil  

Ved bruk av leiebil skal denne bestilles gjennom NGFs administrasjon post@golfforbundet.no slik at 

vi kan benytte oss av vår samarbeidsavtale med Hertz bilutleie. 

mailto:post@golfforbundet.no
http://www.sas.no/tilbud-og-priser/priser/sport/Bestill-sportsreise/?wt.seg_4=sport_landingsside_190112
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Ektefelle med på reisen 

Ektefelle må selv betale for reise, opphold og utgifter til mat. Det skal klart fremgå av regningen at 

dette er trukket ifra.  Ektefelle betaler mellomlegg enkelt/dobbeltrom osv. 

 


