
REISEREGNING - KJØREBOK
Klubb Furnes Håndball År 2013

Fødselsnr
Navn Eventuelle utgifter til parkering,

bompenger etc. må dokumenteres
med eget bilag. Bilagene kan med
fordel stiftes sammen på eget ark og
legges ved skjemaet.

Adresse

Kontonr
Skattekommune

Reiserute

Dato

Startsted - via - sluttsted, samt evt
lokal kjøring på oppdragsstedet. Ved
overnatting oppgi
hotell/overnattingsted med adresse.

Antall
km

Km-
sats Sum Park. /

Bomp
Andre
utlegg Formålet med turen



Sum

Sum reiseregning

Dato Underskrift Attestasjon



Ved utfylling av reiseregning må følgende opplysninger registreres:
Personopplysninger:

- Fødselsnummer
- Navn
- Adresse
- Bankkontonummer
- Skattekommune

Reiserute:

Dato og tidspunkt for avreise/hjemkomst fylles inn under feltet for reiserute.
Opplys om startsted - via - sluttsted, samt evt. lokal kjøringpå oppdragsstedet.
Ved overnatting skal det opplyses om hotell/overnattingstedmed adresse..

Andre utgifter:

Eventuelle utgifter til parkering, bompenger etc. må dokumentere med eget bilag.
Bilagene kan med fordel stiftes sammen på eget ark og legges ved skjemaet.

Underskrift:

Reiseregningen skal underskrivers og attesteres av Leder/nestleder



Noen tips til bruk av skjema 

Sette inn rader

På enkelte skjema vil det være ønskelig å legge til flere rader enn det som i
utgangspunktet er i skjemaet, og at den nye raden får samme celle-inndeling som
raden under. Dette kan gjøres på følgendemåte:

Hvis du vil sette inn en rad, merker du raden eller en celle i raden over stedet der
du vil sette inn den nye raden. Hvis du for eksempel vil sette inn en ny rad over
rad 10, kan du høyreklikkepå radnummeret, slik at raden blir merkert, og deretter
velge Sett inn.

Hvis en eller flere av cellene i en rad som kopieres er sammenslått av flere celler,
vil tilsvarende celler splittes opp i den nye raden. For å få samme formattering i
cellene på de nye linjene, kan cellen i den opprinnelige raden kopieres ved å
høyreklikkepå cellen, og velge Kopier , og deretter velge Lim inn i tilsvarende
celle i den nye raden. Alternativt kan hele raden kopieres på samme måte, ved å
markere hele raden.

Oppheve arkbeskyttlse

Arkbeskyttelsen er slått på i skjemaet. Dette er gjort for at en ikke skal kunne
endr e celler med formler i. Arkbeskyttelsen kan slås av i Excel.
I Excel 2007 gjøres dette i kategorien Se gjennom ved å klikke Opphev
arkbeskyttelse.
I Excel 2003 gjøres dette ved å velge Verktøy - Beskyttelse - Opphev
arkbeskyttelse.


