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Honorering af instruktører og hjælpere på træningshold
Som honorering gives et gavekort pr. træningshold en instruktør gennemfører. Det vil sige, at der er mulighed for at modtage
flere gavekort afhængig af instruktørens indsats i løbet af året. Gavekortet er pålydende kr. 500,- til Intersport i Horsens eller
Østjysk Våbenhandel i Hedensted. Gavekortet gives til den instruktør der er ansvarlig for et træningshold. Er der flere
instruktører om et hold får begge instruktører et gavekort.
Den ansvarlige instruktør giver træningsudvalget besked, hvis der er flere instruktører. Gavekortet ligger i den valgte butik
med instruktørens navn og kan frit bruges på alle vare ekskl. patroner. Hjælpere på træningshold bliver honoreret med 2
flasker vin (samlet værdi ca. kr. 100) på træningsholdets sidste træningsaften. Instruktøren på holdet sørger selv for indkøb
af vin til hjælpere og afregner dette på slutopgørelsen til kassereren.
Kørepenge til instruktører og hjælpere
Følgende personer tilbydes kørepenge i henhold til regionens vedtagelse, med statens til enhver tid gældende laveste takst
p.t. kr. 1,93 pr. km.






Instruktører og faste hjælpere til hvalpemotivation/lydighed samt markprøvetræning.
Instruktører/holdkaptajn og hjælpere som er blevet bedt om at deltage ved træning til DM for hold.
Instruktører/faste hjælpere ved træning af hunde til Unghundemesterskabet.
Prøveledere og klassearrangører til regionens C-prøver/skuer.
Personer, der afhenter vildt, som bruges til regionens prøver.

Der ønskes dog så vidt muligt samkørsel.
Skema kan downloades fra Centrums hjemmeside, udfyldes og sendes til kassereren
Refusion af udgifter til ledelse, vildtforvalter, udvalgs- og pladsformænd
Årligt refunderes et beløb til dækning af telefon- og andre udgifter i forbindelse med hvervet. Beløbet udbetales af kassereren
uden yderligere ansøgning hvert år i december. Beløbet udbetales via kontooverførsel.
 Vildtforvalter, udvalgsformænd og pladsformænd: Kr. 400, Regionledelsesmedlemmer: Kr. 200,Udføres flere hverv kan den enkelte dog max. modtage kr. 600,-.
Ved møder i klubben kan værten få refunderet 30 kr. pr. deltagende person. Det er møde-værtens eget ansvar at sende en
mail til kassereren, hvis refundering af mødeudgifter ønskes.

Ved aflevering af kvitteringer og evt. kontantbeløb, skal der ALTID anføres afsenders navn og kontonummer/mobilpay (for evt. modregning) samt
beskrivelse af hvad beløbet vedrører. Ellers kan man ikke forvente afregning.

