
 

 
Diett- og kjøregodtgjørelse jaktprøver 

PERSONALIA 

Navn     

Adresse     

Postnr. Poststed  E-post  

  Skattekommune  

     

FORMÅL OG VARIGHET     

Formål med reisen:     

Reisens varighet Fra dato:                 kl.:                                 Til dato:                    kl.: 

Dømmer man alle dager dekkes reise T/R. Dømmer man 1 dag/deltar 1 dag dekkes reise 1 vei, NKK rep reise dekkes T/R 

     
REISEUTGIFTER     

     

Egen bil Ant. km á kr 3,50 El. bil á kr 3,50 kr 

Passasjer* Ant. km á kr 1,00  kr 

Kjøring under prøven Ant. km a kr 3,50  kr 

Tog  Fra Til  kr 

Buss  Fra Til  kr 

Fly  Fra Til  kr 

Båt Fra Til   

Bompenger    kr 

Parkering Sted   kr 

Annet    kr 

*må være annen dommer, eller noen andre som prøven skal dekke kostnader for 
 
DIETT/OVERNATTING ifm tur/retur prøvested, aktuell sum føres for reise hver vei.  
(overnatting og diett, inkludert drikke til mat på prøvested forutsettes betalt av arrangør) 

Reise 3-6 timer Antall a kr 150,00  kr 

Reise 6-12 timer Antall á kr 200,00  kr 

Reise over 12 timer Antall á kr 400,00  kr 

 

     

Bor utenfor hovedkvarter Antall a kr 500,00  kr 

     

 
DOMMERGODTGJØRELSE, denne er den samme uansett om du bor på eller utenfor hovedkvarter 

Dommergodtgjørelse Antall á kr 500,-  kr 

    kr 

Fradrag, eks påmeld egen hund oa, minus kroner.  kr 

 
 

Sum    kr 

     
     

Dato         /          -                   Overføres dommers bankkontonummer: 
 

     
Signatur: 

 
 
 
 



 
 
Veiledning og ansvar. 
 
Dommere 

• Dommerne skal være med på å holde prøvens kostnader så lave som mulig, og reise 
planlegges og gjennomføres deretter. Ved spesielle behov avtales dette direkte med 
arrangør. 

• I de tilfeller dommer må legge ut for kostnader forventes det at kvitteringer tas vare på og 
vedlegges RR. I utgangspunktet dekkes ikke utgifter som ikke dokumenteres. 

• Dommer skal snarest, og senest en uke etter hjemkomst oversende RR til arrangør hvis 
denne ikke blir skrevet på stedet. 

• Dømmer du en dag og stiller en dag, dekkes reiseutgifter en vei 

• Dømmer du to av to, eller to av tre, dekkes reiseutgifter begge veier 

• NKK rep dekkes begge veier 
 

Arrangørklubbene 

• Invitere dommere i god tid slik at billetter kan bestilles tidlig og rimeligst mulig. 

• Klubbene avtaler med dommer om bestilling av flybilletter, om arrangør skal bestille, eller 
dommer selv. 

• Klubbene skal betale overnattingskostnadene til dommerne. 

• Enkeltrom skal fortrinnsvis nyttes til dommere når dommer overnatter to eller flere netter 
hvis ikke annet er avtalt. 

• Forfriskninger/enkel mat etter dømming, og drikke til middager forutsettes dekket av 
arrangør.  

• Klubbene skal klargjøre og tilby drikke/sjokolade som dommere kan ta med ut i terrenget 
(ikke bokser) 

 
Dommergodtgjøring 
Dette er en ny godtgjøring som gis for hver dag en dommer dømmer. 

• Dommergodtgjøring utbetales med Kr 500/dag og føres på RR. 
 

Styret kan foreta justering av satser i samsvar med endringer i alminnelige satser.  
Nødvendige presiseringer kan gjøres av styret i FKF 
 
 
 
 


