
Prisaftale mellem Røde Kors samariteraktivitet og Danmarks Cykle Union gældende for 2017 

 

Vores priser er følgende;    2017 Priser  DCU aftale 2017 

Administrationsgebyr  lille vagt (små cykelløb)     500,- kr.  DCU aftale    400,- kr. 

    Normal vagt (normale cykelløb) 1.000,- kr.  DCU aftale    750,- kr.  

Stor vagt (mesterskaber m.v.) 2.000,- kr.  DCU aftale      1.500,- kr. 

Timepris pr. almindelig samarit inkl. materiel pr. time pr. M/K      80,- kr.   DCU aftale      75,- kr. 

Opstart pr. Medic pr. dag inkl. medicin og materiel     750,- kr.  DCU aftale   600,- kr. 

Timepris pr. Medic        175,- kr.   DCU aftale         140,- kr. 

Tilkøb til Medic, pr. HVoB pr. dag inkl. Mountainbike og udstyr    750,- kr.  DCU aftale    600,- kr. 

Opstart pr. Læge pr. dag inkl. ekstra medicin og udstyr  1.000,- kr.  DCU aftale    750,- kr. 

Timepris pr. læge         750,- kr.  DCU aftale         600,- kr. 

Leje af pavilloner, små telte pr. dag      500,- kr.  DCU aftale   400,- kr. 

Leje af almindelige telte pr. dag   1.000,- kr.  DCU aftale         800,- kr.  

Leje af biler og campingvogne pr. dag    1.500,- kr.            DCU aftale      1.350,- kr.  

 

Forplejning (kan leveres af arrangør) ellers pr. hovedmåltid pr. M/K      75,- kr.      75,- kr. 

Kørsel afregnes efter statens takst fra afdelingens depot og til vagtstedets adresse.  

Taksten er for nuværende 3,53 kr. pr. km. pr. 1. januar 2017          3,53 kr. pr. km 



 

 

Prisaftale mellem Røde Kors samariteraktivitet og Danmarks Cykle Union gældende for 2017 

Eksempel 1. Normalt cykelløb 

Løb start kl. 07.00 og forventet slut kl. 16.00 – i alt 9 timer   2017 priser  DCU aftale 2017 

Normal vagt – administrationsgebyr    1.000,- kr.     750,- kr. 

3 samaritter i 9 timer (3 x 80 x 9)    2.160,- kr.    2.025,- kr. 

Leje af pavillon           500,- kr.      400,- kr. 

Kørsel fra depot til målområde tur/retur 40 km a 3,53      149,- kr.      142,- kr. 

Forplejning leveres af arrangøren             0,- kr.          0,- kr. 

Til betaling      3.809,- kr.   3.317,- kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prisaftale mellem Røde Kors samariteraktivitet og Danmarks Cykle Union gældende for 2017 

Eksempel 2.  Stort arrangement som f.eks. Grand Fondo, der afholdes over 2 dage og samlet timeantal anslået til 20 timer. 

      2017 priser  DCU aftale 2017 

Stor vagt – administrationsgebyr    2.000,- kr.  1.500,- kr. 

Samariter i målområdet 4 samaritter á 20 timer (4 x 80/75 x 20)  6.400,- kr.  6.000,- kr. 

Opstart læge 2 dage (2 x 1000/750)                                     2.000,- kr.                         1.500,- kr.             

Timepris læge (20 x 750/600)                           15.000,- kr.                                12.000,- kr. 

Leje af telt (2 x 1.000/800)      2.000,- kr.  1.600,- kr. 

4 Følgebiler med 1 samarit og 1 medic en pr. bil f.eks. 10 timer                                                        

( 4 x 80/75 x 10 + 4 x 750/600 + 4 x 175/140 x 10)                                                  13.200,- kr.                          11.000,-kr.                                         

Kørsel 4 følgebiler á 160 km + kørsel samaritter fra depot til  

Start/mål og retur 50 km  ( 4 x 160 x 3,53 + 1 x 50 x 3,53)    2.436,- kr.  2.436,- kr. 

Til betaling                               43.036,- kr.                               36.036,- kr. 

 

For dette beløb er der 4 samaritter og 1 læge i målområdet begge dage, derudover er der 4 samariterbiler med 1 samarit og 1 Medic den ene dag der 

følger efter rytterne med en anslået rute på 160 km. Hvilket udregnet efter 180 mandskabstimer, materiel, telt og 4 samariterbiler. 

 

 


