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RESEBESTÄMMELSER KURSER 2019 
• Fyll i och skicka in resebeställningsblanketten omgående till anvisad resebyrå, om du har behov av att boka 

resa! Alla uppgifter måste fyllas i! Viktigt att telefonnummer finns med, där du kan nås dagtid. 

• All bokning av biljetter där kostnaden understiger 300 kr, ordnas av kursdeltagaren själv. Ej via resebyrån. 

Ersättning återfås efter kurs, kvitto ska medtagas och lämnas in. 

• Resebyrån bokar endast resor mellan bostad och kursplats i anslutning till kursstart och kursslut. Inga öv-

riga resor är tillåtna. 

• För en snabbare hantering av din resebeställning – ta själv reda på önskade tåg/flygtider.  

• Ändring/avbokning av inskickad resplan tillåts endast vid sjukdom av resenär, nära anhörig (ska bestyrkas 

med sjukintyg) eller akut skada på egendom, typ fastighet eller liknande. Ändrade eller avbokade biljetter 

ska skickas i retur till resebyrån om ej annat anges. All övrig ombokning bekostas av resenären själv. 

• Har biljett utfärdats kan du ej i efterskott få någon ersättning för resa om du åkt på annat sätt och inte ut-

nyttjat biljetterna.  

• Om familjemedlemmar medföljer görs bokning av dessa på egen hand och egen bekostnad via SJ eller ak-

tuellt flygbolag.  

• Om samåkning önskas med andra kursdeltagare, skicka in resebeställningarna samtidigt samt ange det på 

blanketten. 

• Om restiden överstiger 12 timmar, utgår måltidsersättning med ca 45 kr. 

• Bokade biljetter skickas ut via mail eller sms senast en vecka före kursstart. Ange därför en giltig e-post-

adress och mobiltelefonnummer på resebeställningsblanketten. 
 

Tåg 
• Om du har SFS/CSN kort, så ange det på beställningen. 

 

Flyg 
• Flyg kan de kursdeltagare utnyttja som har minst 70 mil till kursplatsen, och då endast rabatterade biljetter. 

Resebyrån kontrollerar även flygpriser för övriga resenärer och jämför med tågpriser. Blir resan trots det 

för dyr, gäller tåg oavsett hur lång sträckan är. Försvarsutbildarnas kansli  avgör vad som gäller. 

• Observera tillåten bagagevikt på flyget! Eventuell övervikt betalas av resenären själv direkt på flygplatsen. 

Ersättning för utlägg utbetalas efter kurs, kvitto ska medtagas och lämnas in. Kostnad för övervikt är ca 50 

kr/kg. 
 

Bil 
• Ersättning för färd med egen bil är 1.85 kr/km upp till 400 km ToR. Vid längre resor görs prisjämförelse 

med vad en 2.klass tågbiljett kostat. Ersättning utbetalas efter kurs. 
 

Båt 
• Försvarsutbildarna bekostar endast personbiljett för kursdeltagare på färja. För de som åker med egen bil, 

boka själv resan via Destination Gotland. Ersättning för personbiljetten utbetalas efter kurs, kvitto ska 

medtagas och lämnas in.  
 

Anslutningsresor 
• Transport möter i vissa fall vid järnvägsstation för resa till kursplats. Information om anslutningsresor 

finns som regel i utskickade kurshandlingar. Ersättning för anslutningsresor med annat färdmedel utbeta-

las efter kurs, kvitto ska medtagas och lämnas in.  

• Ersättning för taxi och Arlanda Express betalas i regel inte. 

• Om kursanordnaren inte har angivit att de hämtar vid järnvägsstation och ej heller nämnt hur vidaretrans-

port kan ske – ring gärna och fråga kurschef/kursanordnande myndighet. 

 


