
 
 

 
 

ANSØGNINGSSKEMA FOR FERIEREJSE I 2022 

 
Navn:________________________________ CPR-nr:_____________________________ 

Adresse:______________________________ Arbejdsplads:_________________________ 

By/Bygd:______________________________ Stillingsbetegnelse:____________________ 

Mobil nr. _____________________                 E-mail (privat): ______________________________ 

Din ansøgning skal udfyldes korrekt og tydeligt. Ukorrekte ansøgninger kommer ikke med i lodtrækningen. 
Læs derfor den medfølgende vejledning grundigt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 

 
Ansøger ønsker at have følgende personer med på ferierejsen: 

Ægtefælles/samlevers navn:___________________________ CPR-nr:______________________ 

Barn 1:_____________________ CPR-nr: ________ Barn 4:___________________ CPR-nr:_________ 

Barn 2:_____________________ CPR-nr: ________ Barn 5:___________________ CPR-nr:_________ 

Barn 3:_____________________ CPR-nr: ________ Barn 6:___________________ CPR-nr:_________ 

Medrejsende (ægtefælle/samlever samt børn født efter den 1. januar 2004) skal have samme 
bopælsadresse som ansøgeren for at kunne deltage i ferierejsen. 

 

Jeg ansøger om følgende: (kun ét kryds skal angives) 
Bemærk, at hver ansøger kun kan ansøge om én feriefrirejse til én destination (enten i Grønland eller til 
København). 

Ferierejse i Grønland:  �  Til hvilken by/bygd: ____________________ eller: 

Ferierejse til Danmark (til København):  � 

 
Jeg som ansøger bekræfter, at jeg og min ægtefælle/samlever ikke er berettiget til feriefrirejse eller tilskud 
til frirejse fra arbejdspladsen i 2022. 

Dato: _____________________    Ansøgers underskrift:________________________________ 
   

 

______________________________________________________________________________________ 

Ansøgning afleveres til den lokale afdeling af SIK, eller sendes pr. e-mail til feriefonden@sik.gl 
eller fax 32 49 39, senest den 1. august 2021. 

Alle ansøgere vil få svar pr. sms. 

   



 

 

Vejledning til ansøgning til ferierejse i 2022 

Feriefondens formål:  

At lønmodtagere, aflønnet efter SIK’s overenskomster - og disses nærmeste familiemedlemmer - kan få til-
delt en ferierejse. Tildeling af ferierejser sker ved lodtrækning blandt de ansøgere, der opfylder betingel-
serne for at kunne få en ferierejse. 

Hvad kan Feriefonden betale for? 

Det er kun billetudgifter til ferierejsen, der bliver betalt af Feriefonden. Dog betaler Feriefonden også for 
overnatning på rejsen, såfremt det af logistiske/trafikmæssige grunde er nødvendigt med en overnatning 
mellem bopælen og rejsedestinationen og vise versa.  

Rejsen kan kun foretages af familien samlet; dvs. at alle skal afrejse samme dag og returnere samme dag. 

Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne deltage i lodtrækningen til en ferierejse: 

• Den ansattes arbejdsgiver skal være bidragsyder til fonden. 
• Ansøgningsskemaet skal være udfyldt korrekt. 
• Ansøgers ægtefælle/samlever og børn, som ansøgeren ønsker skal deltage i ferierejsen, skal have 

samme bopæl som ansøgeren (børn skal være født efter den 1. januar 2004 for at kunne deltage i 
rejsen). 

• Ansøger må ikke indenfor de sidste 4 år være udtrukket til en ferierejse, betalt af Feriefonden. 
• Ansøger må ikke i 2022 modtage tilskud fra eller få betalt sin ferierejse fra en anden feriefond, eller 

fra sin arbejdsgiver. 
• Ansøgers ægtefælle eller samlever må ikke i 2022 være berettiget til en feriefrirejse, betalt af en 

anden feriefond, eller fra sin arbejdsgiver. 
• Ansøgningen skal være modtaget af SIK senest den 1. august 2021. 

Udfyldning af ansøgningsblanketten: 

På ansøgningsblanketten skal ansøgers navn, cpr-nr., adresse, mobilnummer samt privat e-mailadresse an-
gives. Herudover skal det angives på hvilken arbejdsplads, ansøger er ansat, og hvilken stillingsbetegnelse 
ansøgeren har.  

Såfremt ansøger ønsker, at nærmeste familie skal deltage i ferierejsen, skal navn og cpr-nr. på ægte-
fælle/samlever og barn/børn angives på ansøgningsblanketten. 

På ansøgningsblanketten skal man kun sætte et kryds ud for, hvor man ønsker at rejse hen; enten til en 
by/bygd i Grønland eller til København. Derfor må hver ansøger vælge, hvorvidt man ønsker at rejse til Kø-
benhavn eller til en destination i Grønland (med andre ord kan man ikke søge både en rejse til København 
og til en destination i Grønland). 

Såfremt man ønsker at rejse videre fra København til eksempelvis Aalborg eller Tirstrup, må ansøger selv 
betale for udgifterne hertil. 

Lodtrækning: 

Ferierejser uddeles ved lodtrækning, som foretages sidst i august. Alle ansøgere får et svar pr. sms senest 
den 1. december 2021. Svaret kan være, 1) at man er udtrukket til en ferierejse, eller 2) at man ikke er ud-
trukket til en ferierejse. 


