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Sak innmeldt av: Sentralstyret 

 

Retningslinjer Bestilling av reiser for delegasjoner (legges til) 
 

Hensikt 

Det har gjentatte ganger vært erfart at reiseutgifter i forbindelse med deltakelse på 

Barneleir, Interchange og Step Up har falt uforholdsmessig høye, bl.a. på grunn av sene 

bestillinger. Fylkeslaget er ansvarlig for en best mulig reise (pris, trygg reiserute, ikke for 

mange mellomlandinger, oversikt over reisen hvis noe skulle oppstå etc.). I tillegg er det 

verdt å notere at ikke alle flyselskap aksepterer at 4 barn reiser uten foreldre/foresatt. 

(Legges til) 

Ansvar 

Det fylkeslaget delegasjonen reiser fra har ansvaret for bestilling av billetter. Dette 

ansvaret administreres av en bestemt person som står for bestilling til alle fylkeslagets 

delegasjoner. Vedkommende skal forelegge styret bekreftelse på at bestilling er foretatt 

innen en rimelig tidsfrist før reisen skal skje. 

Rimelig tidsfrist 

Denne tidsfristen varierer fra destinasjon til destinasjon. For Barneleir og Step Up skal et 

skjema kalt “Delegation/JC (fjernes) Travel Information Form (TIF)” sendes til 

arrangøren senest to måneder før leiren begynner. Dette skjemaet inneholder 

informasjon om reiserute og tidspunkter. Alstå må billettene bestilles før denne fristen. 

For reiser utenfor Europa er det en god regel at billettene bestilles med en gang 

delegasjonen er klar. I høysesong (særlig i forbindelse med Jul) er flyene stort sett fulle. 

Derfor bør billetter til leire som arrangeres i Desember / Januar bestilles senest 8 (åtte) 

måneder før avreise. (Fjernes) 

Det er anbefalt at man venter til man har fått forsikret endelig leirsted og datoer, eller 

har mottatt informasjon i Pre-Camp1.  Ønsker man å bestille billetter før Pre-Camp 1 er 

sendt ut (1. mars for sommerleirer og 1. september for juleleirer) kan man ta kontakt 

med sekretariatet. (Legges til) 

 

Bestilling av billetter 

For hjelp til bestilling av billetter har CISV sentralt gode erfaringer med å bestille fra 

Flyspesialisten Nortrans i Kristiansand 

Telefon: 38 02 34 75 

Telefax: 38 07 08 76 

Når du tar kontakt bør du informere om at det dreiser seg om CISV, og du settes i 

kontakt med vår kontaktperson. (Fjernes) 
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Billettene bestilles uten avbestillingsforsikring da CISV Norges selv-assuransefond vil 

dekke ut 

 


