Registreringskoder knyttet til din idrett. Husk at du må registrere reisen med en slik kode.
Koden sikrer registrering av idrettens reisevolum.

RYTT999 Norges Rytterforbund

NOAF999 Norges Amerikanske fotballforbund

NFF2DIV

SEIL999

Norges Seilforbund

BADM999 Norges Badmintonforbund

FRID999 Norges Friidrettsforbund

SKIF999

Norges Skiforbund *

BAND999 Norges Bandyforbund

FRIS999

SKIS999

Norges Skiskytterforbund, Særforbund

BASK999 Norges Basketballforbund

NHIF999 Norges Funksjonshemmedes Idrettsfb.

SKIS998

Norges Skiskytterfb, klubber/kretser

BEDR999 Norges Bedriftidrettsforbund

GANG999 Norges Gang- og Turmarsjforbund

SKOY999 Norges Skøyteforbund

BILJ999

GOLF999 Norges Golfforbund

SKYT999 Norges Skytterforbund

BOKS999 Norges Bokseforbund

TURN999 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

BASE999 Norges Softball- og baseballforbund

BORD999 Norges Bordtennisforbund

HAND999 Norges Håndballforbund *

SNOW999 Norges Snowboardforbund

BOWL999 Norges Bowlingforbund

HUND999 Norges Hundekjørerforbund

SQUA999 Norges Squashforbund

BRYT999 Norges Bryteforbund

NIFH999 Norges Idrettsfb. og Olympiske komité

STUD999 Norske Studenters Idrettsforbund

BUDO999 Norges Budoforbund

HOCK999 Norges Ishockeyforbund *

STYR999 Norges Styrkeløftforbund

BUES999 Norges Bueskytterforbund

JUDO999 Norges Judoforbund

SVOM999 Norges Svømmeforbund

BAAT999 Norges Båtsportforbund

KICK999 Norges Kickboxingforbund

TENN999 Norges Tennisforbund

CAST999 Norges Castingforbund

KLAT999 Norges Klatreforbund

TRIA999

CURL999 Norges Curlingforbund

LUFT999 Norges Luftsportsforbund

VANN999 Norges Vannskiforbund

CYKL999 Norges Cykleforbund

MOTO999 Norges Motorsykkelforbund

VEKT999 Norges Vektløfterforbund

DANS999 Norges Danseforbund

ORIE999 Norges Orienteringsforbund

VOLY999 Norges Volleyballforbund

DYKK999 Norges Dykkeforbund

PADL999 Norges Padleforbund

UFI3737

DOVE999 Norges Døveidrettsforbund

ROFO999 Norges Roforbund

FEKT999 Norges Fekteforbund

RUGB999 Norges Rugbyforbund

Norges Biljardforbund

Norges Fotballforbund 2. div.

Norges Frisbeeforbund

Norges Triathlonforbund

Utvalget for fleridretter:
Norges Sjakkforbund
Norsk Bridgeforbund

Individuelle sportspriser
• sas.no/sport
• Ring SAS på 05400
• Eller kontakt ditt reisebyrå

Gruppesportspris
• sas.no/sport
• E-post: idrett@sas.no
• Ring SAS Spesialsalg på 64 81 85 32
• Eller kontakt ditt reisebyrå

OSLNZ/JAN10

FOTB999 Norges Fotballforbund

Med forbehold om trykkfeil og endringer

AKEB999 Norges Ake- og Bobforbund

Informasjon om bestilling av
SAS sportspriser:

Foto: Akillesfoto, Per Åge Eriksen.

CMP-koder

NB: Husk å oppgi registreringskoden knyttet til din idrett.

Vi flyr idretts-Norge

Det handler ikke bare om trening og konkurranser,
men også om å komme seg enkelt og effektivt til og fra.
Med SAS sportspriser får alle medlemmer tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) god rabatt på reiser til konkurranser, treningsleire og møter.

* Ved underkoder, vennligst ta kontakt med ditt særforbund

Vi flyr idretts-Norge

I vårt langstrakte land er det å flytte på seg for å delta på ulike sportsarrangement en
nødvendighet. Gjennom et nært samarbeid med idretten i en årrekke, kjenner vi i SAS
idrettsutøvernes reisebehov bedre enn de fleste. På bakgrunn av den kunnskapen
har vi utviklet spesialtilpassede sportspriser for reiser med fly i Norge og til Europa.
Vi tilbyr sportsprisene til ledere og aktive medlemmer i idrettslag tilsluttet NIF i
forbindelse med konkurranse, trening eller relatert møtevirksomhet.

Hver gang du reiser støtter du norsk idrett

Enten du bestiller idrettsreiser for deg selv, på vegne av laget eller andre i klubben,
kan du ved å lese denne brosjyren skaffe deg en oversikt over de sportspriser
SAS tilbyr, samt hvilke fordeler disse gir.

Enten du reiser til idrettsarrangementet med fly tur/retur eller bare én vei, kan du benytte våre individuelle sportspriser for
reise på vårt rutenett i Norge eller på våre ruter til Europa.

Høy fleksibilitet kombinert med rabattert pris
Slått ut av cupen eller når helt til finale, pådratt deg en skade, stevnet er blitt forsinket eller har blitt flyttet på grunn av dårlig
vær, eller en eller annen må reise i ditt sted.
Med sportspriser trenger du ikke bekymre deg for unødvendig bortkastet tid, mye administrasjon og høye ekstrakostnader
hvis forutsetningene for den planlagte reisen skulle endre seg.

Viktig: Husk at du må registrere reisen med en spesiell kode (CMP-kode). Denne koden sikrer registrering av idrettens
reisevolum. Se oversikt på neste side.

Individuelle sportspriser

Som ansvarlig for klubbens reisevirksomhet, skal du balansere stramme kostnadsrammer med fleksible rammebetingelser.
Selv om laguttaket er gjort, vil utskiftninger og endringer ofte skje i siste liten. Kampen blir flyttet, eller tidspunktet for
konkurransen kan bli endret.
Når forutsetningene for en oppsatt reiseplan endrer seg, stiger som regel reiseutgiftene også. Samtidig er det ditt ansvar
å bringe utøverne dine mest mulig uthvilt til arenaen og i god form hjem igjen.
SAS er godt kjent med disse utfordringene og har derfor lansert gruppesportspris som kombinerer lav pris med høy fleksibilitet.

Navneendring: Hvis du selv blir forhindret fra å reise, koster det ikke noe ekstra å endre navnet i billetten til en annen
idrettsutøver som reiser i ditt sted.

Bagasje: I mange idretter er omfanget av personlig og felles lagutstyr betydelig. Normalt er maks. tillatt innsjekket bagasje for
reise på vanlige lavprisbilletter 20 kg. Med sportspris fra SAS kan du sjekke inn hele 40 kg bagasje per person. I tillegg er et
par ski, staver og støvler, eller en skipose på maks. 15 kg inkludert i prisen.
Rabattert pris: Nivået på våre sportspriser ligger godt under andre pristyper med tilsvarende fleksibilitet, og det er kun som
medlem av idrettslag tilsluttet NIF for reise i idrettssammenheng at disse billettene kan benyttes.

Gruppesport*

Bestilling

Frem til avgang

Frem til avgang

Endring av dato

Tillatt kostnadsfritt**

Tillatt gratis forutsatt at hele
gruppen endrer samlet

Navneendring

Tillatt kostnadsfritt
frem til avreise

Tillatt kostnadsfritt
frem til avreise

Barnerabatt

Ja

Ingen fast rabatt

Tillatt bagasje

40 kg

Inntil 40 kg
Utland 40 kg på forespørsel

Refusjon

Full refusjon inntil 7 dager
før avreise***

Full refusjon inntil 7 dager
før avreise***

Kombinasjon

Tillatt med Widerøes
sportspriser

Tillatt med Widerøes
sportspriser

Billettutstedelse

Senest 1 dag før avreise
eller ved reservasjon

Senest 1 dag før avreise
eller ved reservasjon

Gruppesportspris

Endre reisetidspunkt: Du står fritt til å endre både dato og tidspunkt.

Refusjon: SAS sportspriser kan i de fleste tilfeller refunderes. Vanlige lavprisbilletter har ikke denne fordelen.

Individuelle
sportspriser

NIF har forhandlet frem en god avtale med SAS, på vegne av sine medlemmer. Hver gang du flyr med SAS og partnere
i idrettens medfør, tilbakeføres et visst kronebeløp til idretten. Slik blir også du med på å støtte utviklingen av idretten på alle
plan hver gang du reiser.

sas.no/sport

*

Gruppesport forutsetter at minst 10 personer reiser samlet

**

Endring tillatt kostnadsfritt forutsatt endring til samme bookingklasse.

***

Avlyses arrangementet = refusjon fram til avreise

