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LATHUND – BOKNING AV RESOR 2020/2021 
 

1. VEM SKA BOKA?  

• Vanligen anger arrangören/uppdragsgivaren hur de önskar att resa bokas när 

brevet till tekniska funktionärer (TF) skickas ut. En del arrangörer vill boka själva, 

medan andra vill att den tekniska funktionären ska göra det.  

• Resebyrån som Svenska Konståkningsförbundet använder just nu är Scanworld. 

De flesta arrangörer rekommenderar TF att boka via Scanworld eftersom TF då 

slipper ligga ute med pengar.  

• Om du hittar lika billiga eller billigare resor än de som erbjuds via Scanworld, kan 

du förstås boka dessa direkt. De utlägg du gör får du sedan ersättning för från 

arrangören mot inlämnande av kvitto.  

 

2. SKAFFA INLOGG TILL SCANWORLD 

• Kontakta Nina Bergman på nina.bergman@skatesweden.se för 

inloggningsuppgifter. 

• Bokning via telefon kostar 150-300 kronor extra, som du får betala själv om inte 

annat är överenskommet med arrangören. 

 

3. LOGGA IN PÅ SCANWORLD OCH VÄLJ FÄRDMEDEL  

Eftersom det är oklart hur situationen ser ut i landet och med FHM:s restriktioner vet vi i 
dagsläget inte om säsongen kan komma i gång som planerat i början av september. När det 
gäller förbundstävlingar är planen att senast 8 veckor innan ttävlingstillfälle ta beslut utifrån 
rådande rekommendationer och restriktioner om tävlingen ska genomföras eller inte. En 
planering för hösten 2020 avseende vilka veckor beslut kommer att tas om genomförande 
återfinns under punkt 9.  
 
→ Tekniska funktionärer uppmanas därför till försiktighet med bokning av resor samt 
hålla koll på avbokningsregler samt under den period som restriktioner gäller i möjligaste mån 
välja avbokningsbar biljett 
 
Nedanstående uppmaningar gäller normal fall men under rådande omständigheter kan det bli 
aktuellt med avsteg.  

Billigast går först  Om resan beräknas att ta mer än fem (5) timmar med buss 
eller tåg, accepteras något dyrare resa med flyg. 

Var ute i god tid Dra nytta av rabatter. Resan ska bokas så tidigt som möjligt, 
men senast 14 dagar innan tävlingsstart, eller senast det 
datum som anges i arrangörens TF-information. 

Transport till och från 
hemmet/flygplats/tågstation 

Helst kommunalt, med lägsta kostnad och rimlig bekvämlighet. 
Ta Flygbussen mellan Arlanda och Stockholm C i stället för 
Arlanda Express.  
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4. VEM BETALAR? 

Tävlingstyp Faktureras  

Elitserietävling, SM, Kvaltävling synkro, SKF-
trofén 

SKF 

A-tävlingar och Klubbtävlingar Distriktet (SDF) som arrangörsföreningen 
tillhör 

Stjärntävlingar och tester Distriktet eller arrangörsföreningen* 

* Beror på hur distriktet är organiserat. Vid lång eller dyr resa och/eller logi bör ersättning utbetalas via distrikt, 
men domaren gör överenskommelse med föreningen.  

 

• Var noggrann! Resor som felaktigt hamnar hos SKF centralt innebär en administrativ 

avgift om 500 kr per felaktig bokning.  

• Är du osäker på vilket distrikt (SDF) tävlingen äger rum? Fråga arrangören! 

 

 
5. UPPGE REFERENS NÄR DU BOKAR HOS SCANWORLD  

• Namnet på tävlingen eller det arrangemang man ska delta i, till exempel 

”Adventshoppet” eller ”Landslagsläger”. Detta är viktigt för att kassör ska kunna 

härleda kostnaden. 

 

6. RÄKNA UT TOTAL KOSTNAD  

• Räkna med samtliga kostnader, till exempel resa till och från flygplats eller 

tågstation, parkeringskostnader, taxikostnader, och så vidare. 

• Blir man skjutsad under de tider när det finns kommunala transporter så gäller 

enkel resa på milersättningen.   

• Taxiresor kan användas när ut- och hemresor är mycket tidiga eller sena, och det är 

svårt att ta sig fram med kommunala transporter. 

• Långtidsparkering vid flygplats/färjeläge/järnvägsstation, ska i förväg vara 

överenskommen med arrangören.   

• Exempel: Bil tur och retur till flygplats 120 kronor, parkering 320 kronor, flygbiljett 

1 200 kronor. Total reskostnad 1 640 kronor, vilket innebär att arrangören bör 

kontaktas.  

Mer än 1000 kronor Mer än 1500 kronor 

Överväg av- eller ombokningsbar biljett, om 
denna är marginellt dyrare. Rådgör med 
arrangören om du är osäker på om 
prisskillnaden är acceptabel. (Se även p. 3) 

Kontakta arrangören 
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7. SKICKA IN SVARSBREV I TID TILL ARRANGÖREN – ANGE BOENDE 

• Logi på tävlingsorten bokas till de TF som bor mer än 50 kilometer därifrån, 

eftersom Skatteverkets regler kräver detta. 

• Ange din beräknade totalkostnad för resan tur och retur på svarsblanketten så att 

arrangören vid behov kan justera sin budget.  

• Om arrangören inte får svarsbrevet i tid måste det tas beslut om att släppa 

förbokade hotellrum. 

 

8. REDOVISA RESEKOSTNADER 

Kvitto JA! Krävs!  

Bokningsbekräftelse NEJ! Duger inte för våra revisorer. 

Biljetter i original NEJ! Se till att få separat kvitto, det går för i princip samtliga färdmedel. 

När redovisa? Antingen i förväg eller på reseräkning. 

Om resan är bokad 
via Scanworld 

Notera kostnaden på reseräkningen och skriv ”faktureras”. Räkna ej 
med den kostnaden i summeringarna på reseräkningen.  

Skicka in i efterhand Det enda som kan behöva skickas in i efterhand är bilparkering, där 
man ofta inte får kvitto förrän man hämtar ut bilen. 

 

9. BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGAR 

Hösten 2020 

 
 


