
Tilskud til sommerlejr, sommerstævne eller 
udlandstur 

Klubben giver hvert år i udendørs sæsonen tilskud til et af 
ovennævnte arrangementer, der opfattes som en form for aktiv 
træning. 

Hvis der ikke arrangeres en sådan tur er der naturligvis heller ikke 
noget tilskud. 

Tilskuddet der kan søges om udgør flg. hvis der er overnatning: 

U8 til og med U19 op til kr. 150,00 pr. deltagende spiller 

Hvis et hold skal på udlandstur, kan der søges om yderligere kr. 100,00 pr. 
spiller for at holde en rimelig pris, så alle kan komme med. 

De mindste årgange der deltager i et fodboldstævne uden overnatning evt. i 
Giveskud Safari Cup, betaler klubben for 1. stævne om året. (trækkes over 
vores konto til DBU) 

Trinleder laver et budget til godkendelse inden der udbetales evt. tilskud. 

(Der skal være en egenbetaling på ca. det halve af udgiften) 

Ved udregning af deltagernes egenbetaling skal I være 
opmærksomme på, at deltagende trænere og ledere også skal betale 
for stævnerne. Dette skal I tage højde for ved beregningen, da det 
ikke skal koste lederne noget at bruge deres fritid.  
(Gang udgiften pr. deltager med deltagerantallet (incl. 2 ledere) pr. hold, læg holdgebyrer og 
evt. kørselsudgifter til og divider derefter med spillerantallet) 

Ændret pr.1.7.2017 

 

 

 

 



Kørsel til finalestævner og alm. turneringskampe 

Denne regel gælder kun ved finalestævner arrangeret af DBU i 
forbindelse med inden- og udendørsturneringerne. Alle andre stævner 
er helt for egen regning, da klubben kun giver tilskud til 1 indenlandsk 
sommerstævne eller for U-14 til U-19 evt. 1 udenlandsk stævne. 

Har en spiller sammen med sit hold kvalificeret sig til de afsluttende 
stævner om jysk eller dansk mesterskab under DBU eller til de 
uofficielle danske mesterskaber under DBU betaler klubben såvel 
hold- som deltagergebyrer. Der betales også for max. 2 trænere. 

Transport arrangeres af træner og evt. holdleder samt trinlederen. 
Såfremt mesterskabet afholdes på Sjælland betaler klubben for 
broafgiften. 

Kørsel til almindelige turneringskampe: 

Der gives ikke tilskud til kørsel til almindelige turneringskampe. 
Trænere/trinledere kan evt. opkræve kørepenge hos spillerne, så det 
dækker benzinudgiften til det nødvendige antal biler. Dette kun hvis 
det altid er de samme trænere/forældre, der kører hver gang.  
Hvor forældrene skiftes iflg. en forud aftalt plan er det ikke aktuelt. 

Ændret pr. 1.7.2017 

 

 


