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Giber Å Gruppe 

Principper for priser for ture og kurser 

Forord 

Som forældre vurderes den samlede omkostning for at gå til spejder som kontingent, udstyr og ture. Ture 

udgør en væsentlig del af den samlede omkostning – særligt i de ældre grene, hvor der ud over gruppens 

egne ture tilbydes mange løb mv. i DDS regi. Det er derfor vigtigt, at vi som gruppe er opmærksomme på, at 

turpriserne ikke bliver for høje, så alle kan være med.  

Overordnet princip for ture arrangeret af Giber Å Gruppe 

Der afholdes flere ture for hver gren hen over året. Turene skal som udgangspunkt give et nulresultat på 

årsplan.  

Det tilstræbes at turpriserne holdes så lave som muligt, så alle kan være med.  

Vejledende priser og turregnskaber 

Der udarbejdes turregnskaber for alle ture i Giber Å Gruppe. Lederne opfordres til at aflevere udlæg for 

ture, så hurtigt som muligt efter hjemkomst.  

Lederne kan løbende bede om status på om de har over/underskud og få turregnskaber for afholdte ture. 

Turregnskaberne er tilgængelig på gruppens onedrive.  

Når prisen for en tur fastsættes, så indregnes som udgangspunkt de forventede omkostninger til: 

 

 Hytte 

 Minus 69% lokaletilskud (husk kvittering/faktura) 

 Transport 

 Mad (tommelfingerregel 65 kr./døgn) 

 

Totalprisen divideres med forventet antal betalende deltagere, hvorfor prisen for en deltager på en tur kan 

formuleres ved nedenstående formel: 

 

Lederbetaling 

Som udgangspunkt betaler lederne ikke for deltagelse i ture. Dog kan der i forbindelse med udlandsture og 

Spejdernes Lejr aftales en mindre betaling for deltagelse. 

På sommerlejre kan ægtefæller til ledere deltage til lederprisen for den pågældende lejr (hvis den er nul, så 

deltager ægtefællen også gratis). Det aftales altid med lederkollega hvordan principperne for ægtefælle 

deltagelse er for den pågældende tur. Hovedprincippet er at alle voksne der deltager på en lejr har en 

lederrolle eller anden aktiv rolle. 
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Lederne i de 2 familiespejdgrene deltager ofte både som ledere og som forældre. Er man både leder og 

forældre hos familiespejd, så betaler man samme pris som øvrige forældre. Ledere uden børn hos 

familiespejd betaler ikke. 

Til- og framelding ture 

Tilmelding og betaling til ture skal ske inden udløb af den for turen angivne tidsfrist. Ved tilmelding senere 

end dette tidspunkt garanteres der ikke for en plads. 

Ved afbud senere end tilmeldingsfristen refunderes der ikke noget af deltagerbetalingen. 

Delvis betaling for en tur 

Vi ser helst at spejderne deltager i hele turen og ikke afhentes før turen afsluttes med fælles sangen 

”spejderbror”. Nogen gange kan en spejder ikke deltage i hele turen (fx pga. en fødselsdag eller lignende).  

Som udgangspunkt reduceres prisen ikke som følge af forkortet deltagelse. Det skyldes dels at prisen er 

fastsat ud fra fuld deltagelse og dels at det er besværligt at håndtere forskellige priser på en tur. I særlige 

tilfælde kan det undtagelsesvis aftales at der deltages til en anden pris end den for turen angivne pris. 

Dette aftales med turens ansvarlige leder. 

Kurser 

DDS arrangerer en række kurser for junior, trop, senior og ledere. Gruppen vil gerne tilskynde til at så 

mange som muligt kommer afsted på kursus og yder derfor tilskud til alle der deltager i kurser uanset alder. 

Tilskud vil ofte svare til ca. 75% af kursets kostpris incl. transport. 

Til- og framelding kurser 

Tilmelding til kurser skal ske efter forudgående aftale med nærmeste leder. Tilmelding sker ved at tilmelde 

og betale kurset i Giber Å's eget arrangementsystem OG bagefter i DDS's medlemsystem (her angives Giber 

Å Gruppe som betaler).  

Ved tilmeldingen betales den fulde kostpris (kursus + estimeret transport). Efterfølgende udlæg til 

transport (den billigst mulige med offentlige transportmidler) refunderes af gruppens kasserer ved 

aflevering af bilag og kontonr. Det kan derfor sagtens være en spejder der bestiller transport til alle der skal 

afsted. 

Såfremt kurset gennemføres og spejderen kommer tilbage til kassereren med en udfyldt og underskrevet 

SAMRÅDS-blanket, så yder gruppen et tilskud på ca. 75% af kursusprisen (tilskud fra Århus Kommune, som 

administreres gennem gruppen). Såfremt SAMRÅDS blanketten ikke returneres til kassereren i korrekt 

udfyldt stand refunderes ikke noget af kursusprisen. 

Såfremt kurset må afbrydes pga. uforudset sygdom, så refunderes ½ tilskud. 

 


