Brøndby 09/01 2018

Retningslinjer for kørsel i forbindelse med fællesarrangementer, træningslejre og
konkurrencer i DOF
Baggrund
Orientering er en sport som kræver store logistiske ressourcer i forbindelse med træning og konkurrence. Kørsel i private
biler og lejebiler, er derfor nødvendig for at træningslejre og konkurrencer kan fungere logistisk. Dette gælder både i
forbindelse kørsel fra overnatning til træning og konkurrencer, samt fra bopæl i Danmark til og fra træningslejre og
konkurrencer i Europa. Valget af transportmiddel afhænger af en samlet vurdering af økonomi, rejsetid, komfort, mv., og
kan variere fra aktivitet til aktivitet.

Formål
Målet med disse retningslinjer for kørsel i bil og minibus er at sikre al kørsel foregår forsvarligt, samt at afstemme
forventninger til kørsel i forbindelse med træning og konkurrence i DOF. Målet er at sikre tilstrækkelig fleksibilitet uden at
gå på kompromis med sikkerheden. Alle skal trygt kunne lade sig transportere til/fra træning og konkurrencer.

Retningslinjer for kørsel i bil og/eller minibus
Nedenstående retningslinjer for kørsel i forbindelse med fællesarrangementer, træning og konkurrence er gældende for
børn og unge, samt elitearbejdet i DOF:








Færdselsloven forventes altid overholdt
Pauser afholdes efter behov, dog mindst hver tredje time
Kontrakter for udlejningsbiler overholdes, herunder alder for chauffører
Ved kørsel i Danmark accepteres én chauffør pr. bil/minibus
Ved kørsel udenfor Danmark skal der altid være mulighed for chaufførskifte (dog ikke ved under 300 km til
destination)
Ved kørsel over 1000km til destination, skal der altid være mindst 2 chauffører pr. bil
Kun chauffører fyldt 21 år og op må køre disse biler

Afvigelser for ovenstående skal aftales med DOF`s Direktør eller for Eliteområdet, DOF`s Sportschef på forhånd, og vil kun
ske undtagelsesvist.

Økonomi i forbindelse med kørsel i privatbil
Statens til enhver tid gældende takster for kørsel anvendes i forbindelse med kørsel i private biler (lav sats). For ansatte
kan Statens høje takst anvendes såfremt dette fremgår at den pågældende kontrakt med DOF. Forbundets normale
afregningsskemaer anvendes til afregning. Disse udleveres af den aktivitetsansvarlige eller DOFs sportschef.
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