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Håndbog for rejser 

 
Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? 

Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. 

Med den sidste udvikling betyder det at: 

 Ved køb af 2 eller flere dele (for eksempel fly og hotel) er man omfattet af pakkerejseloven, der gør at man 
kan få refunderet rejsen enten af arrangøren eller ved dennes konkurs af rejsegarantifonden. Sker dette 
under rejsen, er man sikret hjemrejse. Forretningsrejser er også omfattet af pakkerejseloven 

 

Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? 

IR er specialforbundenes (under Danmarks Idræts-Forbund) aktivitet, hvor alle rejser arrangeres og bestilles. Hos IR 

kan rejser og arrangementer indkøbes til nettopris tillagt kontraktligt aftalte gebyrer eller procenter. Vi er 

repræsenteret globalt sammen med FCm Travel Solutions. 

Se mere på www.idraettensrejsebureau.dk. 

 

Hvis man kun køber en flybillet er det lidt mere indviklet og gælder KUN ferierejser. 

 Flyselskaber der er medlemmer af rejsegarantifonden skal tilbyde en konkursforsikring og de rejsende er 
sikret refundering af billet samt hjemrejse. 

 Flyselskaber, der ikke er medlem af rejsegarantifonden, kan ikke tilbyde en sådan forsikring bakket op af 
rejsegarantifonden. Der er det vigtigt at bruge et kreditkort (ikke dankort i forbindelse med indkøb i 
Danmark), da de vil dække en manglende produkt levering. De vil ikke dække hjemrejse omkostninger. 

 Køb gennem mellemhandler (rejsebureau) er sikkert da billet skal refunderes.  
  

Rejser til stævner! 

Rejser for Udøvere, ledere, trænere og frivillige hjælpere betragtes som forretningsrejser. 

Rejser for familie, fans eller andre der ikke er direkte involveret betragtes som ferierejser. 

 

Rejser generelt! 

Rejser for Udøvere, ledere, trænere og frivillige hjælpere betragtes som forretningsrejser. 

Det er i den forbindelse ligegyldigt om rejsen betales af forbund, forening, klub eller privat. 

 

Arrangering af rejser. 

Mange klubber eller forbund arrangerer rejser for sponsorer, supportere eller andre. Grundlæggende har de kun ret 

til det hvis de er medlem af rejsegarantifonden. Hvis der sker noget på rejsen for eksempel konkurs, er det den der 

har arrangeret turen, der bliver ansvarlig. En arrangør kan være forbund, forening klub eller enkeltperson, der tror 

man bare kan indkøbe rejser. Rejsegarantifonden ser igennem fingre i de tilfælde at små klubber arrangerer en årlig 

tur, men det gør ikke ansvaret anderledes. 

 

Hvad derimod kan medføre politianmeldelse og bøder er når der arrangeres rejser med sponsorer eller supportere i 

større omfang. I det øjeblik der er sponsor med betragtes rejsen som forretning og det er ikke tilladt ifølge dansk lov 

uden at man er medlem af Rejsegarantifonden. 

 

Det vil sige, at hvis nogen arrangerer rejser står de ikke bare alene med ansvar (og risikerer at stå et sted i udlandet 

og skal købe hjemtransport til et stort beløb), men også med en stor chance for politianmeldelse og bøder. 

 

 

 

 

http://www.idraettensrejsebureau.dk/
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Tænk over følgende når du vælger at købe direkte på nettet og selv står for arrangementet.  
 

1. Der kræves meget ofte fuld forudbetaling 

2. Træner eller leder er ofte økonomisk garant for totalarrangementet 

3. Træner eller leder har ansvar for antallet af deltagere ved tilmeldingen, og frafald øger 

normalt prisen pr. person 

4. Træner eller leder har ansvaret ved forsinkelser eller problemer i forbindelse med transporten 

5. Træner eller leder er ansvarlige for hotellets standard, serviceniveau og evt. overbooking 

6. Ofte er træner eller leder uden ekspert-backup og ansvarsforsikring ved uheld af enhver art  

 

Hvad skal du gøre? 

Det er klart at, vi gerne vil pege på Idrættens Rejsebureau enten online eller offline. Alternativt så køb rejserne hos 

en formidler der er medlem af Rejsegarantifonden. Køb mindst 2 produkter for eksempel fly og transfer, hotel eller 

billeje. Brug altid et internationalt kreditkort hvis muligt. 

 

Hvem kan benytte Idrættens Rejsebureau? 

Alle forbund, DIF, IOC, Individuelle udøvere, klubber, foreninger og sponsorer. Det er klart at jo mere aktivitet der 

samles i IR, jo bedre aftaler kan der indgås ved diverse leverandører. 

 

Hvilke leverandører bruger vi? 

Alle luftfartsselskaber både nationale som for eksempel SAS / Lufthansa til lavprisselskaber som Ryan Air og 

Norwegian.  DSB bruges ofte og vi arrangerer biludlejning, bustransport, færgetransport og ikke mindst hotel 

bestilling. Vi arrangerer alle former for rejser fra individuelle rejser til store gruppe arrangementer og konferencer. Vi 

stiller alle nødvendige kanaler til rådighed fra telefon, og E-mail til online reservationer. 

Vi forhandler, sammen med DIF, aftaler med relevante arrangører. Vi ser på pris, men også på fleksibilitet, overvægt 

eller hjælp før, under og efter den enkelte rejse. Gennem FCm Travel Solutions sikres, at vi kan løse alle 

internationale opgaver og samtidig være sikre på de rigtige indkøbspriser. Vi hjælper gerne med overnatninger i 

forbindelse med stævner både i DK og udenfor. 

 

Bestilling af rejser! 

Bestillinger foregår via E-mail til fcm@fcmtravel.dk , telefon 43 26 28 40, via Internettet eller personligt fremmøde 

på kontoret i Idrættens Hus i Brøndby. I forbindelse med bestilling via vores online maskine henviser vi til vores 

Cyber manual. Når I bestiller via vores online vises altid nettopris. I skal dog være opmærksomme på, at billetten / 

billetterne normalt udstedes med det samme. Vi er klar over at individuelle billetter via vores online eller Internettet 

kan opfattes billigere.  

 

I skal dog være opmærksomme på at: 

 

 Når der er flere rejsende stiger prisen hurtigt! 

 Ofte er der længere rejsetid eller ophold i lufthavnene og fortæring er dyrt! 

 Skift undervejs kan blive mere komplicerede og besværlige! 

 Jeres tidsforbrug og sikkerhed for at rejsen er rigtigt reserveret. 
 

Grundlæggende opnås de billigste løsninger når I kan: 

 

1. Bestille tidligst muligt. Det gælder både fly, hotel og billeje. 
2. Ikke skal ændre navn eller rejse (før eller under rejsen). 
3. Bruger IR`s online maskine. 

 

mailto:fcm@fcmtravel.dk
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I skal også tage følgende med i jeres vurdering: 

 

 Skal der for eksempel megen overvægt med? 

 Skal der anmeldes våben, cykler, golfudstyr ect?  

 Skal der hjælp før, under og efter rejsen? 

 Skal der bestilles bus eller anden form for lokal transport? 

 I kan også afgøre om I vil bestille nogle billetter via vores online  
     og nogle billetter som gruppebilletter, der jo som regel kan ændres. 

Spørg hellere en gang for meget end for lidt. Vi er til for jeres skyld. 

 

Når en rejse bestilles via E-mail, personligt fremmøde eller telefon er det vigtigt, at vi får alle relevante 

informationer.  Alle priser er netto dog inkluderet de aftalte gebyrer. Hvis vi kun får at vide en fast udrejse og 

hjemrejse tid, er det den, vi svarer på. Hvis I ønsker en billigere eller anderledes løsning er det vigtigt, at vi får at 

vide hvor fleksible I er. Det er jer, der kender betingelserne for den rejse, der skal bestilles. 

 

Derfor skal I forberede og oplyse så meget som muligt: 

 Den ønskede form for transport eller om I er fleksible. Det vil sige om vi skal finde pris på fly, bus eller tog. Vi 
arrangerer også leje af fly hvis der er nok til at fylde det op. Vi løser opgaver både lokalt i Danmark samt 
rejser ud af Danmark. 

 Antallet af rejsende og alder hvis det er ungdom, børn eller seniorer.  

 Hvis muligt navn (vi gemmer alle rejsendes profiler i vores system) ifølge pas. Vi er klar over, at når deltagere 
skal udtages kan det være et problem med navn. 

 Hvis I er fleksible, skal vi have et tidsintervalantal både ud og hjem, hvor rejsen kan foregå. 

 Hvis destinationen er en typisk charter destination, vil vi gerne vide om I kan eller vil bruge charter tilbud. 
Det vil normalt betyde flere dage på destinationen. 

 Ved bestilling af hoteller eller anden form for overnatning både individuelt eller grupper, skal vi helst vide 
hvor mange der skal dele værelse og hvad type af overnatning I har brug for. 

 Hvor meget bagage der er med, både fra den enkelte rejsende og diverse redskaber. Det er VIGTIGT at alt 
oplyses da vi så kan undgå ubehagelige overraskelser i lufthavnen. Hvis bagagen vejer for meget eller er 
større end de standarder luftfarten har sat, kan I risikere bagagen afvises eller ikke kommer med. 

 

Ændringer under rejsen: Mange billettyper kan i dag ændres mod gebyrer når der er plads i den priskategori hvortil 

billetten er købt samt når samme selskab og rute benyttes! Kontakt Idrættens Rejsebureau for at høre mere. 

 

Betingelserne for rejserne! 

Idrættens Rejsebureau er underlagt de regler vore leverandører har fastlagt. Dette gælder både gruppe- og 

individuelle priser. De kan virke ufleksible eller svære at forstå. Ofte bliver reglerne fastlagt i selskabets 

hovedkontor, og de særlige behov et forbund eller klub har f.eks. med hensyn til redskaber eller udfordringer, er ikke 

altid mulige at opfylde.  

 

Selskaberne vil optimere udnyttelsen af deres kapacitet. Reglerne er strammet gennem de senere år samtidig med at 

priserne er faldet. Positivt er at jeres omkostninger er faldet, negativt er at reglerne strammes og der for eksempel 

skal betales for overvægt. I kan også opleve at priserne i online maskinen kan være lavere end en gruppepris.  

 

Når der er mere end 6/10 rejsende vil vi normalt spørge selskaberne om gruppepris, da dette medfører en betydelig 

større fleksibilitet f.eks. med navneændring. Når I finder en lavere pris på vores online skal I huske at der måske kun 

er EN plads tilbage til den pris. Når I eventuelt så bestiller 10 individuelle billetter vil opleve at den sidste billet ofte 

er betydelig dyrere end den første.  
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De regler vi ofte er underlagt er:  
 

1. Seneste udstedelses tidspunkt eller endelig bekræftelse! 
2. Minimum antal rejsende for en given gruppepris! 
3. Depositum skal erlægges til leverandøren! 

 
Vi er til for at hjælpe jer med at opnå de bedste priser og betingelser for den enkelte opgave eller rejse. Vi opnår 

ganske ofte løsninger og betingelser andre ikke kan nå, da vi er en stor spiller på sport markedet. Har du alene fokus 

på prisen, er det ikke sikkert, at vore priser altid kan konkurrere med ihærdig netsurfing hos flyselskaberne eller 

ferierejsebureauer. – Vi hjælper dig dog gerne med at ordne transfer, hotel og program. Er det modsatte tilfældet, 

og du har en god kontakt til et bestemt hotel hjælper vi gerne med den helt rigtige transportløsning. 

Idrættens Rejsebureau Online booking system (Cyber Advanced) 

Ved brug af vores online reservationssystem – Cyber Advanced, kan du/I selv bestille jeres rejser på alle tider af 

døgnet – ugens 7 dage. Via vores online får I alle leverandører på en gang og skal ikke bruge tid på forskellige 

hjemmesider for at finde den billigste mulighed for flyrejse.    

 

For at sikre kontrol og undgå misbrug beder vi om, at I vurderer følgende: 

- Hvis vi taler om individuelle rejsende udfylder du Opret Profil på hjemmesiden 

www.idraettensrejsebureau.dk klub eller forbund samt det kreditkort du vil bruge til betaling. Vi sender så 

manual og adgangskoder til dig. 

- I kan selv bestemme hvem af jeres medarbejdere, der skal være bruger af system. I sender blot en mail på 
fcm@fcmtravel.dk med navn og mailadresse på bruger. Idrættens Rejsebureau opretter og sender 
informationerne på den mailadresse vi har modtaget. 

- I er ansvarlige for at få slettet en bruger hvis de stopper hos jer eller af anden grund. Her sendes mail til 
fcm@fcmtravel.dk  

- I hæfter for samtlige bookinger som er foretaget af jeres faste bruger 
- Evt. en fast mailadresse kan sættes ind i system, hvor kopi af samtlige reservationer bliver sendt til. 
- Modtager Idrættens Rejsebureau henvendelse om oprettelse af bruger udenom forbund, indhenter vi 

godkendelse først. 
- Vores online har mulighed for at sætte en reservation på hold. Hvor lang tid den kan blive på hold afgøres 

alene af de regler billet vil være omfattet af.  
- Priserne som vises er nettopriser. På faktura vil det være incl. online gebyr. 
- Fast gebyr uanset rejsemål. Dkr. 75,- pr billet/pr person. Samt dkr. 75,- ved reservation af bil og hotel. 
- Når billetten er udstedt fremsendes en kvittering at billetten nu er udstedt. 
- Via Online har I også adgang til SAS aftalen. Den nye SAS aftale tilbyder lavere priser end du kan købe i 

markedet. Vi er i forhandlinger med andre selskaber. 
- Der kan bestilles op til 6 rejsende på en gang. *   
- Medbringes der ekstra sportsudstyr som våben, ski, golfudstyr eller andet. Eller er der brug for kørestol i 

lufthavn, hjælp til og fra fly m.m., så sendes en mail på fcm@fcmtravel.dk, og oplys at følgende booking lige 
er foretaget og der skal følgende med. Idrættens Rejsebureau sætter så informationerne ind, mod et gebyr 
på dkr 75,- pr person.  

 

*Max 6 rejser pr. booking kan der foretages som er bindende uden ændringer. Er det en grupperejse i 
ønsker, kontaktes fcm@fcmtravel.dk for bestilling. 

 

Rettigheder ved flyrejser 

Fly-rettigheder er særlige på bestemte rejser i eller fra Europa. Få styr på, hvilke klagemuligheder du har i forbindelse 

med flyrejser, og hvornår du kan få kompensation, når dit fly er aflyst og forsinket, eller du bliver nægtet såkaldt 

boarding. 

http://www.idraettensrejsebureau.dk/
mailto:rejse@dif.dk
mailto:rejse@dif.dk
mailto:rejse@dif.dk
mailto:rejse@dif.dk
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Her er dine rettigheder: 

Hvis flyet er aflyst 

Hvis dit fly bliver aflyst, uanset af hvilken grund, kan du vælge mellem at få omlagt rejsen eller afbryde rejsen 

og få billetprisen retur samt få en fri flyrejse tilbage til første afgangssted (helt hjem), hvis du vælger at afbryde 

rejsen f.eks. ved mellemlanding. 

Du kan desuden have krav på et eventuelt hotelophold, måltider, 2 gratis telefonopkald eller e-mails og transport 

mellem hotel og lufthavn. Retten til måltider vil typisk indtræde efter 2 timer. 

Står du i dansk lufthavn, kan du som tommelfingerregel regne med, at du kan købe mad og drikke for: 

• Morgenmad: 125 kr. 

• Frokost: 150 kr. 

• Aftensmad: 200 kr. 

 

Det er Trafikstyrelsen, der i en række sager på området har fastsat praksis for, hvilken værdi dine madbilletter skal 

have. 

Økonomisk kompensation 

Du kan desuden have krav på økonomisk kompensation på mellem 125 og 600 EUR afhængig af rejsens længde, og 

af hvor tæt på afrejsedagen du modtager besked om aflysningen, samt hvor hurtigt du eventuelt kommer frem til dit 

bestemmelsessted, hvis du ikke vælger at afbryde rejsen. 

 

• 250 euro for flyvninger under 1.500 km 

• 400 euro for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km uden 

for EU 

• 600 euro for flyvninger, som er længere end 3.500 km uden for EU 

 

Det er en forudsætning, at du har en bekræftet – eventuelt genbekræftet – reservation til den aktuelle flyafgang, og 

at du er til stede ved check-in i rette tid. Aflysningen må dog ikke skyldes usædvanlige omstændigheder (krig, terror, 

uvejr, strejker, uforudsete sikkerhedsmæssige problemer eller lignende). 

Kan flyselskabet få dig hurtig frem, dvs. inden for 2, 3 eller 4 timer, efter du oprindeligt skulle havet landet, så kan 

din kompensation dog reduceres med 50%. Det er flyselskabet, der skal bevise, at de har givet dig besked om 

aflysningen, og hvornår det er sket. 

Hvis flyet er forsinket 

Ved forsinkelser på 2-4 timer 

Er din flyafgang mere end 2-4 timer forsinket, skal selskabet tilbyde dig mad og drikke samt sørge for, at du gratis 

kan sende besked om din forsinkelse på telefon, fax eller e-mail. 

Dette gælder for forsinkelser på: 

• 2 timer eller mere for flyvninger, som er kortere end 1.500 km 

• 3 timer eller mere for flyvninger, der er inden for EU og længere end 1.500 km 

• 4 timer eller mere for flyvninger, som er længere end 3.500 km og uden for EU 
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Forsinkelser over fem timer 

Ved en forsinkelse på mindst 5 timer skal flyselskabet tilbyde dig af få pengene tilbage for billetten og 

eventuelt en fri flyrejse tilbage til første afgangssted (helt hjem), hvis du vælger at aflyse/afbryde rejsen 

f.eks. ved mellemlanding. 

 

Forsinkelse til næste dag 

Ved forsinkelse til næste dag skal flyselskabet sørge for overnatning på hotel samt transport. 

 

Økonomisk kompensation 

Er flyet forsinket i mere end 3 timer til det endelige bestemmelsessted - det vil sige 3 timer eller mere efter det 

tidspunkt, som oprindeligt er aftalt med flyselskabet - så har du krav på kompensation. 

Kompensationen beløber sig til mellem 125 og 600 euro - alt efter hvor langt du rejser. 

• 250 euro for flyvninger under 1.500 km 

• 400 euro for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km uden 

for EU 

• 600 euro for flyvninger, som er længere end 3.500 km uden for EU 

 

Det er en forudsætning, at du har en bekræftet – eventuelt genbekræftet – reservation til den aktuelle flyafgang, og 

at du er til stede ved check-in i rette tid. Forsinkelsen må dog ikke skyldes usædvanlige omstændigheder (krig, terror, 

uvejr, strejker, uforudsete sikkerhedsmæssige problemer eller lignende). 

Du kan ikke blive kompenseret ud over billetprisen ved forsinkelser. Kan flyselskabet få dig hurtig frem, dvs. inden 

for 2, 3 eller 4 timer, efter du oprindeligt skulle havet landet, så kan din kompensation dog reduceres med 50%. 

Hvis du nægtes boarding (denied boarding) 

Bliver du nægtet boarding, skal selskabet tilbyde dig mad og drikke, og sørge for, at du gratis kan sende besked om 

din forsinkelse på telefon, fax eller e-mail samt ombooke dig til førstgivne lejlighed. 

Flyselskabet skal også tilbyde dig af få pengene tilbage for billetten, hvis du vælger at afbryde rejsen og eventuelt en 

fri flyrejse tilbage til første afgangssted (helt hjem), hvis du vælger at aflyse/afbryde rejsen f.eks. ved mellemlanding. 

Det er ikke flyselskabet, der bestemmer for dig, men det er dig, der har retten til at vælge, hvad du ønsker. 

Overnatning på hotel 

Bliver overnatning nødvendigt på hotel, skal flyselskabet også sørge for det. Desuden skal flyselskabet tage særlig 

hensyn til personer, der har nedsat bevægelighed, medfølgende passagerer og børn, som rejser sammen. 

 

Økonomisk kompensation 

Bliver du afvist mod din vilje, fordi der er booket for mange passagerer på et fly, har du krav på følgende: 

 

• 250 euro for flyvninger under 1.500 km 

• 400 euro for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km uden 

for EU 

• 600 euro for flyvninger, som er længere end 3.500 km uden for EU 

Det er en forudsætning, at du har en bekræftet – eventuelt genbekræftet – reservation til den aktuelle flyafgang, og 

at du er til stede ved check-in i rette tid. Kan flyselskabet få dig hurtig frem, dvs. inden for 2, 3 eller 4 timer, efter du 

oprindeligt skulle havet landet, så kan din kompensation dog reduceres med 50%. 
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Hvis du frivilligt står af 

Vælger du frivilligt at stå af, skal du tilbydes en godtgørelse på vilkår, som du og flyselskabet bliver enige om. 

Denne godtgørelse kan ligge op af det, der gives, hvis du tvinges af. 

Du skal desuden have hjælp med ombookning til andet fly eller at få betalingen retur for billetten hvis du 

aflyser/afbryder rejsen og eventuelt en fri flyrejse tilbage til første afgangssted (helt hjem). 

Hvis din bagage er forsinket eller beskadiget 

Du kan kræve erstatning for den skade, du lider, hvis din bagage bliver ødelagt, skadet, forsvinder eller bliver 

forsinket på en flyvning. Henvend dig til flyselskabet for at gøre dit krav gældende. 

 

Sådan gør du: 

Du skal omgående melde tabet eller skaden til flyselskabet - ofte vil dette være via selskabets handlingsagent, som 

er det selskab, der håndterer bagagen for flere flyselskaber. Når du klager, skal du have en PIR-rapport som bevis på 

din klage. Dit krav om erstatning for skader på indtjekket bagage skal meldes skriftligt inden 7 dage, fra du har 

modtaget bagagen på rejsemålet. Dette gøres direkte til flyselskabet og ikke til handlingsagenten. 

For forsinket bagage er tidsfristen for at gøre krav gældende 21 dage. Du kan rette kravet mod det flyselskab, som 

du har en aftale med, eller til det flyselskab, som flyver ruten, hvis det ikke er samme selskab. Bemærk, at hvis du har 

købt en pakkerejse, skal du også klage til rejsebureauet. 

Hvornår gælder de særlige regler for flyrejser? 

Flypassagerrettighederne er reguleret i en EU-forordning og gælder både ved flyrejser alene og ved pakkerejser. 

Forordningen omfatter flyvninger til og fra lufthavne inden for EU, samt flyvninger fra lufthavne uden for til 

lufthavne inden for EU, så længe flyselskabet er et EU-luftfartselskab. 

Eksempler: 

• Rejser du hjem fra USA med et amerikansk flyselskab og bliver forsinket i en amerikansk lufthavn 

gælder reglerne ikke. Rejser du derimod med et EU luftfartsselskab som British Airways, SAS mv. fra 

en amerikansk lufthavn så gælder reglerne. 

• Reglerne gælder for alle flyvninger fra en EU lufthavn, uanset hvilket selskab du flyver med. Det 

betyder, at alle flyvninger, der bliver aflyst, forsinket mv. i en dansk lufthavn, uanset selskab, skal følge 

reglerne. 

• For at du er omfattet af reglerne, skal du have tjekket ind i tide og have en gyldig billet. 

• Reglerne gælder dog ikke, hvis du er i et land uden for EU har modtaget modydelse eller 

kompensation og bistand svarende til EU reglerne. Reglerne gælder heller ikke for passagerer, der 

rejser gratis eller på billetter til reduceret pris, som hverken er direkte eller indirekte tilgængelig for 

den almindelige forbruger. 

• Reglerne gælder derimod for billetter, som er udstedt på baggrund af et bonusprogram eller lignende. 

 

Klagemuligheder 

Vil du klage over, at du er blevet nægtet boarding, eller at dit fly er aflyst eller forsinket, skal du sende en skriftlig 

klage til luftfartsselskabet. Er du ikke tilfreds med svaret, eller får du slet ikke noget svar, kan du sende en skriftlig 

klage til Trafikstyrelsen. 

Hent klageformular på trafikstyrelsen.dk 

Flypassagerrettighederne er reguleret i en EU-forordning og gælder både ved flyrejser alene og ved pakkerejser.  

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Civil-luftfart/Flypassager/Passagerrettigheder/Insend-klage.aspx

