ERSÄTTNINGAR VID TÄVLINGAR OCH TESTER FRÅN 2020-06-07
A. TÄVLINGAR – SINGEL- OCH PARÅKNING SAMT ISDANS
Funktion

SKD/PD

Samtliga TF

NT och högre

RT och KT

Bedömare

TC/TS

NM

NT

-

DVO

NM

RT

-

Elitserie/Morgon
-dagarserie
SKF-trofén

A-tävling
Interclub
Klubbtävling

A-tävling
Klubbtävling

Stjärntävling

kr/tävlingsdag
600
700
800
900
1000

kr/tävlingsdag
600
700
900
1000
1100

kr/tävlingsdag
400
500
700
800
900

kr/tävlingsdag
300
400
600
700
800

75
150
250
150
400
200

per tävlingsdag
per tävlingsdag
per tävlingsdag
endast 1 gång
per heldag
halvdag fr kl 15

Tävlingstyp

Grundarvode

Bedömningar/dag
1-40
41-60
61-70
71-80
81-110

Tillägg

Utan övernattning – inget traktamente
SKD – icke dömande
SKD – dömande
SKD – fastställande av startordning på tävlingsfri dag
TC/TS – träning på tävlingsfri dag
TC/TS – träning på tävlingsfri dag

SM-veckan (SM, JSM, USM, RM)

Dagersättning inkl traktamente

600 kr

per dag

Endast tillägg för SKD – icke dömande

B. TÄVLINGAR – SYNKRO
Funktion

SKD/PD

RT och KT

Bedömare

TC/TS

NM

NT

-

DVO

NM

RT

-

Klubbtävling

Klubbtävling

Stjärntävling

Tävlingstyp

Samtliga TF

SM/JSM/SM/RM
Kvaltävling

Grundarvode

Bedömningar/dag
1-10
> 10

Tillägg

Utan övernattning – inget traktamente
SKD – icke dömande
SKD – dömande
SKD – fastställande av startordning på tävlingsfri dag
TC/TS – träning på tävlingsfri dag
TC/TC – träning på tävlingsfri dag

Provdomare/Auskultation TS

2020-06-07

kr/tävlingsdag
600

NT och högre

kr/tävlingsdag
kr/tävlingsdag
600
400
+ 50 kr/10 bedömningar
75
150
250
150
400
200

kr/tävlingsdag
300
per tävlingsdag
per tävlingsdag
per tävlingsdag
endast 1 gång
per heldag
Halvdag fr kl 15

Ersättning utgår för resa samt traktamente enligt nästa sida om
provdomarens/auskulterande tekniska specialistens distrikt/förening står
för kostnaderna. Det rekommenderas att distriktet står för kostnaderna.

C. TESTER
Restid och övrig tid (t ex skriva testkort, rapportera i IndTA
Testtid timme 1-3
Testtid timme 4-5
Testtid timme 5 och därefter
Skiljedomartillägg

150 kr/timme
150 kr/timme
200 kr/timme
300 kr/timme
150 kr

RESEKOSTNADER
Billigaste färdsätt ska alltid väljas med hänsyn till resans längd. Om resetiden beräknas bli över 5 timmar
med buss eller tåg accepteras resa med flyg, även om det blir ett dyrare alternativ. Kontakta arrangören
innan Du bokar din resa om resekostnaden förväntas överstiga 1500 kronor. Resa med egen bil accepteras
endast om tidsvinsten blir betydande och kostnaden stannar på rimlig nivå.
Milersättning: 18,50 kronor per mil
Kvitton: Alla utlägg för resor ska verifieras med kvitto eller kopia på biljett

TRAKTAMENTE
Traktamente utgår endast vid flerdygnsförrättning innebärande övernattning, minst 50 km från bostadsorten.
Utresedag
Resan påbörjad före kl 12.00
230 kr
Resan påbörjad efter kl 12.00
115 kr
Mellandagar
Heldag
230 kr
Hemresedag
Resan avslutad före kl 19.00
115 kr
Resan avslutad efter kl 19.00
230 kr
Nattraktamente
Privat ordnad/betald logi
115 kr

MÅLTIDSAVDRAG PÅ TRAKTAMENTE
Måltider innebär reducering av traktamentet enligt nedan. Vid enklare måltider rekommenderas att Tekniska
Funktionärer gör avdrag enligt självkostnadspris som fastställs av arrangören. För att det ska räknas som en
måltid krävs att det är minst 30 minuters paus samt att varm mat serveras.
Hel dag
Halv dag
Lunch
81 kr
40 kr
Middag
81 kr
40 kr
Lunch och middag
162 kr
80 kr

MÅLTIDSKOSTNADER NÄR TRAKTAMENTE INTE UTGÅR
De Tekniska Funktionärer som inte får traktamente får i stället ett tillägg per dag. Tillägget är till för att täcka
kostnaden för måltider. Samma rekommendationer och regler för måltider som ovan under Måltidsavdrag på
traktamente.

LOGI
Logi tillhandahålls av arrangören om tävlingen är minst 50 km från bostadsorten. Om logi tillhandahålls även
vid avstånd mindre än 50 km är detta en skattepliktig förmån.

UTBETALNING
Utbetalning av ersättning till berörd teknisk funktionär ska göras via bankkonto senast 30 dagar efter
avslutad tävling eller test.
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