
Mail Fra NBF 25.11.2014  

 

Hei,  

I og med at jeg ser nærmere på reisemulighetene i forbindelse med EM Innendørs i 

Koper i Slovenia kommende år, har Presidenten sendt meg framlegget fra 

Sandefjord:  

«Sandefjord Bueskyttere har undersøkt priser på reise til EM i Koper, gjennom et 

reisebyrå som flere fotball og håndballklubber bruker. De har gitt en pris på fly og 

hotell på kr 7 000 pr pers, på 4 stjerners hotell i dobbeltrom, ink. Transport til og fra 

flyplass. Utreise 23 og hjemreise 28 februar. Ved å velge et enklere hotell blir det 

vesentlig billigere» Dette er et interessant konsept, og det vil være fint om vi kunne 

få adresse evnt. kontaktperson til det reisebyrået som det henvises til, slik at 

enkelte detaljer kan avklares rundt en evnt. bestilling av dette opplegget.  

Vennligst benytt bue@nif.idrett.no  

 

Mvh Morten   

 

Svar med navn og tlf nr ble gitt til NBF slik de spurte om 

 

Mail fra NBF 26.11.2014 

 

Hei, 

Aller først vil jeg takke for kontaktpersonen hos reisebyrået i Sandefjord.  Vi har 

hatt en nyttig samtale om muligheter for reise til Koper.  Dessverre inneholdt ikke 

de oppgitte opplysninger hele sannheten. 

 

Det er noen forhold som våre medlemmer må være oppmerksom på, helst før man 

går  ut med kritiske påstander om budsjettering og regnskap tilknyttet reiser; det 

skaper unødig ressursbruk og til dels gale holdninger; 

 

1)  Det er forskjell på priser på gruppereiser og individuelle reiser; de 

sistnevnte kan ikke bestilles før man har navn klare 

- altså kan ikke pris pr. dato legges til grunn.   Også reisebyrået i Sandefjord 

ga beskjed om at ved en bestilling 

       f.eks. til Koper så ble det «dagens pris»  på reisen på bestillingstidspunktet.    

Ved gruppereiser må man være minst 9 personer; da kan man legge inn en 

prisbestilling, men vente med navn til noe 

        senere.    Dette gjør også NBF når det er relevant, f.eks. til årets VM 3D. 

 

2)  Det oppgitte priseksemplet til Koper baserte seg på rom/frokost 

(dobbeltrom).    Vi kalkulerer budsjettmessig (og regn- 

skapsmessig)  med helpensjon.  Her beregner vi som regel 250,- pr. døgn – 

som gir en prisdifferanse på ca. kr. 1750,- pr. 

       person. 

Tillegg for enkeltrom ca. kr. 2000,- (som vi må ha til reiseleder og ved 

oddetall med skyttere av samme kjønn). 

 

3)  Ved bestilling av hotell utenom de «offisielle hoteller» innebærer en 

forskjell i deltakeravgiften på  150 Euro = ca. 

1275,-.       I tillegg må man ha transport t/r banen hver dag,  det kan være 

en leiebil eller taxi.   Litt vanskelig å beregne,  

       avhengig av avstand og antall taxiturer.   Leiebil ca. kr.  5000,-. 



Her er det også en faktor man må ta med, som dog ikke kan tallfestes;  man får 

ikke offisielle informasjoner på 

ikke-offisielle hoteller.   Det skaper et vanskeligere arbeid for lagleder, og 

kan  føre til at laget ikke får viktig info om 

      f.eks. endringer i tidsplanen.  

Generelt velger vi en bra hotellstandard, og har vi noe valg blir det gjerne 3 eller 4 

stjerner, litt ettersom hvor i verden 

vi skal, fordi det er forskjell på standarder.   Vi må sikre at skytterne kan slappe 

godt av og ha fokus på skytingen.  

 

4) Til Koper vil så vil reisebyrået i Sandefjord som NBF ha samme reiserute, via 

Trieste.    Men generelt må vi passe på at de 

fly som  går på aktuelle strekninger ved representasjon, må ha en viss størrelse 

for at vi kan være rimelig sikre på at  

bueskytter utstyret kommer fram i tide.   Enkelte ganger har vi valgt en noe 

dyrere flyrute på grunn av dette, noe som 

må veies opp   mot tidligere utreise (som ikke er populært hos skytterne…..) og 

som også har en prislapp. 

 

5) Transport t/r flyplass – offisielle hoteller sørger arrangøren for.   Velger vi 

andre løsninger, kan dette bli vanskeligere og  

dyrere.   Vi tror ikke at reisebyråene har egne transportopplegg for 4-5 

skyttere….. 

 

6) Vi må som regel betale ekstra for bueskytterutstyret – med mindre vi kan 

bruke SAS sportspriser (kun noen få  

destinasjoner).   Dette må vi også påregne til Koper, enten vi reiser på eget 

opplegg eller med nevnte reisebyrå. 

     Dette utgjør ca. kr. 750,-.  (Man kan kalle det et tillegg til flyprisen). 

  

7) I tillegg får vi uansett honorar/stipend til reiseleder (kr. 5000,-) og 

innenlandsreiser til flyplass (og her varierer det jo på 

    hvor deltakerne kommer fra). 

 Dessuten vil kursdifferanser kunne slå til dels kraftig ut.   I 2013 ga økningen i 

Euro mellom budsjettidspunkt og betalings- 

    tidspunkt til VM Skive en merutgift på rundt kr. 7000,-. 

 

8) Generelt kan det se ut som om rimeligst og best løsning er gjennom de opplegg vi 

selv og arrangøren organiserer, alt tatt 

     i betraktning. 

     Det snakkes ofte om å innhente «anbud».   Under dagens forhold har 

reisebyråene lite å gå på via flyselskapene, da  

     disse kun betaler en viss sum pr. billett til selskapet, som også tar et mindre 

gebyr av de reisende. 

     Reisebyråer kan kanskje være i konkurranse når det gjelder totalkonsepter 

(reise, hotell, transport),  men med det som 

     er vist ovenfor, er dette sjelden gunstig for oss.   Og for reisebyråene nok mest 

interessant for større grupper, og særlig 

     der byråene selv kan bestemme reisetider etc.  (slik som turistreiser). 

 

Det ble redegjort for det meste av dette på Tinget,  men der gikk jeg kanskje for fort 

fram….. 

 



En relevant budsjettering til Koper vil for NBF være følgende: 3 skyttere, 1 leder: 

 

2 skyttere (dobeltrom) i 7 døgn (helpensjon):    kr. 10. 100,- 

1 skytter og 1 leder, enkeltrom                         kr. 14.300,- 

Reise (kr. 3000,- x 4)                                        kr. 12.000,- 

Utstyrstillegg (3x 750,-)                                    kr.   2.250,- 

Deltakeravgift    (3x 1250- + 425 for leder)        kr.    4.250,-  (inkl. daglig transport) 

Transport fra/til  Trieste    (4 pers.)                  kr.    1.360,- 

Avslutningsparty                                              kr.       520,- 

Div. mat/drikke etc. på banen (statistikk)         kr.    1.000,- 

Innenlandstransport Norge  (4 deltakere)          kr.    2.500,- 

Honorar/stipend lagleder                                 kr.     5.000,- 

                                                                       ----------------- 

                                                                      Kr. 53.280,-   =  13320,- pr. 

stk.  (selvsagt med en del ukjente faktorer som alltid i et budsjett.  Her er det 

beregnet 8,50 for Euro og flyprisen er pr. i dag – kan bli høyere ved bestilling i 

januar). 

 

Men det blir litt for lettvint å snakke om kr. 7000,- til Koper i Slovenia.  Det gir folk 

et feil inntrykk og er i seg selv svært uheldig, særlig overfor dem som ønsker å reise 

på egen regning,  som vil være ca. 12.000,- i dette regnestykket (trekker ut 

trenerhonorar/stipend). 

 

Mvh 

Morten    

 

Svar fra Sandefjord Bueskyttere sendt 26.11.2014 

 

 

Hei. 

Vil først takke for den raske responsen forbundet her gjorde. 

Vil også påpeke at jeg ikke ønsker å starte noen diskusjon om dette tema på mail 

med hverken administrasjonen eller styret. 

Når det gjelder din henvisning til usaklig kritikk og unødvendig ressursbruk er vel 

dette noe vi ute i klubbene kan sende i retur da dette er tidkrevende og tar resurser 

fra det frivillige arbeidet vi helst skulle bruke på å skape aktivitet. 

Når styret finner det nødvendig med en lang og ikke for rask utredning, slik du 

antyder, på Tinget så er det mest sannsynlig kommet en del signaler rundt temaet 

til forbundet som sier litt om at grasroten ikke er fornøyd med hvordan dette 

håndteres og framstilles. 

Kanskje det da var på tide og fremstille det på en slik måte at en slapp å få så 

mange henvendelser om det …….. 

En mulig løsning kunne da være å splitte kontoen opp slik at de «billige reisene» blir 

synliggjort skilt fra de andre utgiftene knyttet til disse.  

 

Så ønsker jeg å konkretisere hva som ble innsendt til styret. 

Det var et eksempel på pris til Koper, reise og opphold, fra et reisebyrå, gruppereise, 

ingen  andre utgifter var med. 

 

Skal bare 4 stykker på tur så kan dette bookes og ordnes selv. 

Ut i fra dagens pris på nettet kan man da et slikt oppsett. Lik pris på alle ink. reise 

og 4 stjerners hotell for 4 stykker . 

 



Hva antall NBF privat 

dobbeltrom 1 

10 

100,00 

11 

132,00 

enkeltrom 2 

14 

300,00 

11 

132,00 

reise 4 

12 

000,00 0,00 

utstyrtillegg 4 2 250,00 2 250,00 

deltageravgift 4 4 250,00 4 250,00 

transport til og fra 

flyplass 
 

1 360,00 1 360,00 

avslutningsparty 
 

520,00 520,00 

div mat drikke 
 

1 000,00 1 000,00 

innenlandstransport 
 

2 500,00 2 500,00 

honorar lagleder 
 

5 000,00 5 000,00 

extra deltageravgift     1 275,00 

    totalt   53280,00 40419,00 

    pr skytter   13320,00 10104,75 

    differanse     12861,00 

 

Dette viser at med alle utgifter som du tar med i regnestykket kan man faktisk klare 

å få en pris som er 12 000 kr billigere ved å gjøre jobben selv.  

Det er en skytter til på tur det.  

Dagens pris variere og kan bli både billigere og dyrere, eneste måten å få dette 

eksakt på er å sjekke selv samtidig som reisen bestilles i reisebyrå. 

 

Vi her ute som ikke vet hvordan ting skal gjøres og kommer med lettvinte løsninger 

og sløser med forbundets resurser gjør ikke dette for bare å kritisere forbundet, 

men faktisk gjør en innsats for at vi skal få mere for våre penger som kan resultere i 

at flere skyttere får reise ut å matche.  

Men vi burde jo forstå at det bare er forbundet som sitter på sannheten og vet 

hvordan det skal gjøres og det er best at det ikke blir noen unødvendige og 

resurskrevende forandringer.  

Vi må jo forstå at det er galt og for lettvint å tro at det finnes flere måter å gjøre ting 

på, og ikke minst snakke om det. 

 

Vil presisere at dette svaret er fra Johny Sandbæk, ikke Sandefjord Bueskyttere, 

ber også om at det skilles på klubber, saker og personer. 

 

Mvh 

Johny Sandbæk 

 

 

 

 

 

 



Svar fra NBF 27.11.2014 

Morten Wilmann sine kommentarer i rødt 

Hei Johny, 

 

Noen korte kommentarer i din tekst nedenfor, så får NBF’s  Styre  vurdere dette 

nærmere. 

 

Mvh 

Morten 

 

Hei. 

Vil først takke for den raske responsen forbundet her gjorde. 

Vil også påpeke at jeg ikke ønsker å starte noen diskusjon om dette tema på mail 

med hverken administrasjonen eller styret. 

Når det gjelder din henvisning til usaklig kritikk og unødvendig ressursbruk er vel 

dette noe vi ute i klubbene kan sende i retur da dette er tidkrevende og tar resurser 

fra det frivillige arbeidet vi helst skulle bruke på å skape aktivitet.  Nå har vel ikke 

jeg antydet at kritikken er usaklig, jeg nevner bare at den ofte er basert på 

uriktige inntrykk.   Ellers er jeg selvsagt helt enig i at man burde bruke 

kreftene på aktivitetsskapende virksomhet. 

Når styret finner det nødvendig med en lang og ikke for rask utredning, slik du 

antyder, på Tinget så er det mest sannsynlig kommet en del signaler rundt temaet 

til forbundet som sier litt om at grasroten ikke er fornøyd med hvordan dette 

håndteres og framstilles.   I første rekke skyldes vel dette at det kommer 

innspill om at ting kan gjøres så mye rimeligere, uten at alle forhold er tatt i 

betraktning. 

 

Kanskje det da var på tide og fremstille det på en slik måte at en slapp å få så 

mange henvendelser om det …….. 

En mulig løsning kunne da være å splitte kontoen opp slik at de «billige reisene» blir 

synliggjort skilt fra de andre utgiftene knyttet til disse.  

Egentlig bunner dette i manglende tro på at NBF vil gjøre dette så rimelig som 

mulig, innenfor de hensyn vi må ta.  Vi er jo ikke redd for å diskutere dette, 

derfor tok jeg også kontakt med utgangspunkt i innspillet ditt om Koper. 

 

Så ønsker jeg å konkretisere hva som ble innsendt til styret. 

Det var et eksempel på pris til Koper, reise og opphold, fra et reisebyrå, gruppereise, 

ingen  andre utgifter var med.  Det kom vel ikke fram at en del utgifter 

«manglet» i denne sammenligningen – før reisebyrået ble kontaktet av meg. 

 

Skal bare 4 stykker på tur så kan dette bookes og ordnes selv. 

Ut i fra dagens pris på nettet kan man da et slikt oppsett. Lik pris på alle ink. reise 

og 4 stjerners hotell for 4 stykker . 

Vi har aldri lagt skjul på at direkte nettkjøp av reise vil kunne være 

rimeligere, dog dukker det ofte opp en del «tillegg», men jeg er i tvil om at et 

4-stjerners hotell vil ha samme pris på enkelt og dobbeltrom – med 

helpensjon.  Det vil i tilfelle være helt spesielt.  Dessuten tar du heller ikke 

med den daglige transporten t/r banen eller de usikkerhetsmomentene som 

ligger i manglende informasjon til hoteller utenfor «systemet».    

 


