
Egenandeler sesongen 2019/2020 

Endring i innbetaling av egenandelene.  

Beskrivelse:  

Lagleder eller annen som laget har satt som ansvarlig for innbetaling av egenandeler etter 

seriekamper eller klubbturneringer hvor transport eller overnatting er behov* må sende inn 

antall som skal betale egenandel og om det var dagstur eller overnatting til klubbens 

epostadresse: post(at)landsas.no samt epostadressen til den som skal motta faktura på 

vegne av laget straks etter endt tur. 

Klubben vil så sende ut faktura til laget. 

Egenandeler 

Egenandel til seriekamper og klubbturneringer hvor transport og evt. overnatting er behov:  

• Egenandel uten overnatting: kr 100,- pr. spiller 

• Egenandel med overnatting: kr 200,- pr. spiller.  

Sikkerhet 

I vår klubb tar vi sikkerheten på alvor, vi bruker Evensen Bussreiser til alle seriekamper og 

turneringer borte, foruten i nærområdet*. 

Bestilling av transport samt spørsmål om transport tas direkte med transportansvarlig: Ole-

Jonny Steen, transport(at)landsas.no. 

Oversikt over klubbturneringer som er satt for sesongen 2019/2020 

Med klubbturnering menes det at alle våre lag kan melde seg på. Klubben betaler 

påmeldingsavgift og hvor det er behov for transport og overnatting dekker klubben også det.  

• Havmann Cup – Mo i Rana 6. – 8. september 2019 

• Rallarcupen – Kiruna 1. – 3. november 2019 

• Kraftcupen – Harstad 29. november – 1. desember 2019 

• Nyttårsturneringen Jekta Cup – Tromsø – 3. – 5. januar 2020 

• Vår egen turnering Fagmøbler Landsås Cup – 5. – 7. juni 2020 

• Nordkraft Mini – Narvik – i begynnelsen av april.  

Støtte gis til lag som ønsker å delta på Altaturneringen og turneringen i Sandessjøen.  

Klubben dekker også påmelding til alle andre turneringer lagene ønsker å delta på.  

 

*Gjelder ikke turer som er definert som nærområdet – Narvik og Lødingen 

Turer i nærområdet, egenandel er ment at de bør fordeles på sjåførene for å dekke deres kostnader.  

 


