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Udrejse-dokument 

Transport 
Du vil blive oplyst om start- og sluttidspunkt for det officielle program, så snart disse foreligger. 

Herefter kan du planlægge din rejse og bestille din transport. Hvis der er flere deltagere fra 

Danmark, kan det være hyggeligt at rejse sammen, og I vil derfor blive sat i kontakt med 

hinanden, så I har mulighed for at koordinere ankomst- og afgangstider.  

 

Du er selv ansvarlig for at bestille og betale din transport, men dine rejse- og transportudgifter 

dækkes af korpset. Det er korpsets retningslinjer for transportudgifter, der gælder (se side 5).  

 

Rejser du med fly, bestilles flybilletter i så god tid som muligt. Du kan booke og betale dine 

flybilletter selv og få beløbet dækket af Korpskontoret ved at udfylde korpsets afregningsbilag. 

Alternativt kan du få UNITAS Raptim til at booke dine billetter og bede dem om at sende 

fakturaen direkte til Korpskontoret (bogholder@dbs.dk).  Se kontaktoplysninger på 

http://www.unitasrejser.dk/raptim/.  

 

Økonomi 
Deltagergebyr herunder udgifter til kost og logi betales som udgangspunkt direkte af korpset. 

Fortæring under opholdet er som regel en del af det samlede deltagergebyr, men er rejsetiden 

lang, så fortæring herunder er nødvendig, refunderer korpset sådanne udgifter inden for 

rimelighedens grænser. Du medbringer selv lommepenge til fornøjelser.  

 

Du skal aflægge regnskab for dine udgifter i forbindelse med rejse og ophold hurtigst muligt 

efter hjemkomst. Brug korpsets afregningsbilag, vedlæg eventuelle bilag, og send til 

bogholder@dbs.dk. Afregningsbilaget finder du på side 4 i dette dokument, men det kan også 

findes på www.dbs.dk som Word- eller Excel-fil. 

Hvis du er i tvivl om rejseudgifter el.lign., kontakt da din IC’er.  

Rejseforsikring 

Når du rejser på vegne af korpset, er du dækket af Gouda Rejseforsikring. Når du har udfyldt og 

indsendt skemaet Oplysninger til Rejseforsikring (se side 3), vil du få tilsendt et 

rejseforsikringskort, som du skal medbringe på rejsen. Du kan beholde kortet efter hjemkomst i 

tilfælde af, at du skal rejse på vegne af korpset en anden gang. 

Korpskontoret skal have modtaget skemaet med dine oplysninger senest 8 dage før afrejse. Vær 

opmærksom på, om Korpskontoret har ferielukket i perioden. 

Hvis du forlænger dit ophold i udlandet forud for- eller i forlængelse af arrangementet, er det 

din private rejseforsikring, der skal dække denne periode. 

Forberedelse 
 Orientér dig om, hvad der forventes af dig. Du kan læse programmet grundigt, kigge det 

oprindelige opslag igennem, og snakke med din IC’er eller andre, der ved noget om 

arrangementet.  

 Når du repræsenterer korpset på internationale arrangementer, skal du være forberedt 

på at kende til og præsentere korpsets arbejde og erfaringer inden for arrangementets 

emne. 

 Vær opmærksom på, om du skal medbringe håndklæder og sovepose eller sengelinned 

 

http://www.unitasrejser.dk/raptim/
mailto:bogholder@dbs.dk
http://www.dbs.dk/


 

Page 2 of 5 

 

Påklædning 
Rejs gerne så man kan se, at du er spejder og som minimum med tørklæde. 

Reglementeret uniform anvendes ofte ved åbnings- og afslutningsceremoni, så 

husk at medbringe den.  

 

I Danmark har vi et internationalt tørklæde, som er beregnet til at bære på internationale 

arrangementer. Hvis du ikke allerede har et internationalt tørklæde, kontakt da Korpskontoret 

inden 14 dage før afrejse og oplys din adresse og hvilket arrangement, du deltager på. Så vil du 

få tilsendt et internationalt tørklæde.  

 

Rapportering 
Efter din hjemkomst forventes du at skrive en kort, men fyldestgørende rapport om opholdet 

ved at besvare spørgsmålene i følgende formular: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrYnr557qPcQnVBNs3IlG0v1zgYEIrFr3oFvGFCoOhP

HQCUA/viewform  

 

Rapporten skal udfyldes og sendes senest 14 dage efter hjemkomst. Skriv også gerne en lille 

tekst til Korpsnyt og hjemmesiden om din tur nederst i formularen.  

Kontaktinformation 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte IC’eren eller vice-IC’eren. Det er en 

god idé at kode numrene ind på din telefon, i tilfælde af at der sker noget uventet under din 

rejse, som du har brug for hjælp til. 

International Commissioner (IC’er) 

Katrine Skovgård 

+45 6015 0610 

ic@dbs.dk 

 

Vice International Commissioner (Vice-IC’er) 

Jakob Kjærside 

+45 2264 6059 

wosm@dbs.dk  

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrYnr557qPcQnVBNs3IlG0v1zgYEIrFr3oFvGFCoOhPHQCUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrYnr557qPcQnVBNs3IlG0v1zgYEIrFr3oFvGFCoOhPHQCUA/viewform
mailto:ic@dbs.dk
mailto:wosm@dbs.dk
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Oplysninger til rejseforsikring 
Sendes til Korpskontoret (dbs@dbs.dk) senest 8 dage før afrejse. 

 

Navn på arrangement:  

Dato for arrangement:  

Afrejse- og hjemkomstdato:  

Land, hvor arrangementet afholdes:  

Navn:  

Adresse:  

Postnummer og By:  

Mailadresse:  

Telefon-/Mobilnummer:  

Kontaktperson, mens du rejser:  

Kontaktinformationer på kontaktperson:  

Udfyldes af Korpskontoret:  

Sendt forsikringskort:  

 

  

mailto:dbs@dbs.dk
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Afregning til korpskassen 2017 
Bilag skal medfølge. Husk underskrift nederst. Felter mærket * skal udfyldes. 

 

*Navn:  

*Adresse:  

*Postnr/By:  

*Kontonr.(Reg./kontonr.):  

 

*Afregning vedr.:  

 

Kørsel i egen bil: Fra:  Til:  

Antal km.  á kr. 1,93 kr.  

Med i bilen var:  

 

Udlæg 

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

 kr.  

Beløb i alt kr.  

 
 

Bemærkninge
r 

 

 

 

 
Til kassererens notater Din underskrift 

 

Konto Beløb :  *Dato:  

Konto Beløb :   

Konto Beløb :   

    

 Kontant    Konto       

   

Dato:    

   *Underskrift 
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Retningslinjer for transportudgifter i DBS 
 

Fly:  

Ønsker den frivillige at flyve i forbindelse med deltagelsen i et møde, er hovedreglen at billetten 

bestilles individuelt af den pågældende. Der refunderes for den billigste billet indenfor en rimelig 

tidsgrænse. Denne tidsgrænse er defineret som det tidsrum, det ville have taget at køre 

distancen i bil. Ønskes en anden afgang, betaler den frivillige selv differencen mellem den 

billigste og den ønskede billet. Eksempel: Der er to flyafgang fra Aalborg til København en 

søndag efter et møde på Øksedal. Det ene fly går kl.13.30 og koster 499,-, det andet fly går kl. 

15.15 og koster 299,-. Ønsker den frivillige den tidligste afgang refunderes der 299,- svarende 

til den billigste billet, og difference på 200,- oppebæres af den rejsende. For at sikre den 

billigste pris bør billetter til fly bestilles minimum 1 måned forud for rejsen. 

 

Bil:  

Det tilstræbes, at så mange som muligt kører i samme bil for at minimere udgiften. Det 

forventes at der koordineres internt blandt billister. Kørsel refunderes med 1,99 kr. pr. kørt 

kilometer (2016-sats) + eventuelle afgifter til bro og/eller færge. Ved færgeoverfart forventes 

det, at billetten er bestilt i god tid for at sikre en billig afgang. 

 

Tog:  

Der refunderes beløb svarende til en almindelig 2.-klasses billet med DSB samt en pladsbillet. 

Ønsker den frivillige at køre på 1.-klasse må differencen selv afholdes. I tilfælde hvor en frivillig 

har rabatkort, fx Wildcard, forventes det at dette benyttes. Ved unge frivillige, der rejser meget 

med tog, kan der efter individuel aftale laves en aftale om betaling af wildcard til den 

pågældende for i sidste ende at spare korpset for de højere billetpriser. 


