
 

 

Allmänt 

Reseersättning erhålls som insättning från NBF på kontonummer som spelaren uppgivit. 
Resekostnadsfördelning tillämpas ej.  
Skicka ett mejl till NBF:s kassör gertrud.b@bredband.net med det kontonummer du vill 
ha reseersättningen insatt på. Utbetalningen är personlig, inte per par. 

 

SM-finaler i Örebro 

Du som kvalificerat dig på hemmaplan och fått brev från SBF eller ett erbjudande från 
NBF:s tävlingsledare, är berättigad till resebidrag. När du tackat ja får du pengarna 
insatta på ditt konto. Detta sker då NBF erhållit resebidragen från SBF (i slutet av juni).  

Om du fått ett erbjudande att deltaga i SM för nybörjare eller ett erbjudande nere i 
Örebro är du också berättigad till bidrag (utbetalas i augusti). Inga övriga platser ersätts.  
En SM-plats för nybörjare ersätts med 500 kr. Övriga SM-platser ersätts med 1.600 kr. 

 

SM-semifinal 

Du som kvalificerat dig till SM-semifinal får pengarna i handen av arrangören när du 
anländer till spelorten. Ingen ersättning utbetalas av NBF.  

 

Division 2 och 3 

Du som spelat Division 2 eller 3 skickar dina kvitton till SBF och får ersättning för dina 
utlägg i efterhand. Ersättningen utgår till max 5 spelare per lag. Ingen ersättning 
utbetalas av NBF.  
 

Övriga tävlingar  

Du som spelat DM-final, division 4 eller inbjudningstävling inom distriktet och kört mer 
än 11 mil (enkel väg) är berättigad till bilersättning. Kortaste sträcka från bostad till 
spelort och tillbaka ersätts, förutsatt att bostaden är belägen inom distriktet. Är sträckan 
från den klubb man representerar kortare är det den som ersätts. Ersättningen är 18:50 
per mil. Ersättningen betalas ut till en person per bil (bilens förare). Bil med färre än tre 
personer ersätts ej om två sådana kör från samma klubb. Skicka ett mejl till NBF:s 
tävlingsledare anders.landmark@mil.se och uppge tävling och antal mil. Föreligger 
oklarheter blir du kontaktad, annars sätts pengarna in på ditt konto inom en månad 
efter tävlingen. 

 

Bidrag till juniorer 

Du som söker ersättning för resa till juniorläger ska kontakta din klubb. 
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