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VEDLEGG – UTGIFTSFORDELING I NM SENIOR 

Følgende prinsipper gjelder for utgiftsfordeling under 1/16-, 1/8-, kvart- og semifinaler i NM: 

 

Lagene gjør opp direkte seg imellom etter følgende retningslinjer: 

a. Arrangør utbetaler dommerutgiftene og halleien, men postene inngår i fordelingen. 

b. Billettinntekter fra kampen beholdes av arrangør, som dekker evt. annonsering. 

c. Bortelagets reiseutgifter inngår i fordelingen med inntil 14 reisende iht. godkjent reisemåte. 

NVBF fastsetter hva som er godkjent reisemåte. 

d. Dersom bortelaget spiller NM-kampen på samme reise som laget spiller annen kamp laget 

likevel skulle hatt utgifter til, inngår bare merutgiften for å få avviklet NM-kampen i 

fordelingen. 

e. Reiser ett lag med bil, kan det føres opp utgifter for maksimalt 4 biler med inntil 14 reisende, 

med en km-sats på kr. 4,03. 

f. Når det er nødvendig med overnatting for å få avviklet kampen, er disse utgiftene med i 

fordelingen, med en sats på inntil 400,- pr. person for inntil 14 personer. I slike tilfeller 

godkjennes også tilknytningsreise t/r etter billigste reisemåte mellom flyplass – hotell – 

kamparena. Det er kun faktiske utgifter som godtgjøres utgiftsfordelingen. 

g. Retningsgivende er at reisen skal gjøres så rimelig som mulig med billigste idrettspris, eller 

rimeligere.  Bruk av fly vil godkjennes på strekninger som Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-

Trondheim og tilsvarende. Utgifter for hjemhenting av spillere til hjemmekamp, inngår ikke i 

fordelingen.  Reiseutgifter for bortelaget tar utgangspunkt i reise fra klubbens hjemsted til 

hjemmelagets normale hjemmearena eller hall i rimelig nærhet av denne. Er spillere/trener 

bosatt andre steder, og vedkommendes reise blir dyrere av den grunn, godkjennes ikke det til 

fordelingen. Dersom kampen blir fastsatt i en annen hall som ligger i vesentlig avstand fra 

hjemmelagets vanlige hjemmearena skal hjemmelaget forestå transport t/r fra flyplass/hotell 

til kamparena uten at dette er utgifter som skal belastes utgiftsfordelingen. Faktiske utgifter 

skal inngå i fordelingen. Til disse tilhører tilknytningsreise t/r etter billigste reisemåte mellom 

hjemsted – flyplass – kamparena. 


