
Stævnedeltagelse og tilskud 2023 

Klubbens økonomi er fortsat påvirket af Coronaperioden, så der vil være samme brugerbetaling som i 2022. 

Stævnetilmelding og startpenge 

• Klubben betaler altid startpenge, dog ikke til internationale masters mesterskaber. 

• Man melder sig til stævner på klubbens tilmeldingsside. Hvis stævnerne ikke figurerer på siden, så kontakt 

klubbens Sportschef/Ungdomschef for at spørge ind til stævnetilmelding. Bliver der ikke opsat stævnetilmelding, 

så tilmelder man sig selv direkte hos arrangørerne, og sender kopi af stævnetilmelding inklusiv stævnelink til 

klubbens sportschef. 

• Efteranmelder man sig, så betaler man altid selv ekstraudgiften. 

• Møder man ikke til start, uanset årsag, så betaler man altid selv startpengene. 

Transport til stævner i Danmark 

• Man betaler selv al transport til stævner afholdt indenfor ”Hovedstadsområdet”, der i denne sammenhæng går til 
Køge, Roskilde og Hillerød. 

• Skal man til stævne i Danmark udenfor hovedstadsområdet (=længere væk end Køge, Roskilde, Hillerød), så giver 

klubben et tilskud til transport med bil på 2,00 kr./km, hvis bilen som udgangspunkt er fyldt op. Vi betaler også 

evt. færge/broafgift efter aftale.  

• Er man færre, eller tager man bus/tog/fly, så skal det godkendes på forhånd af klubbens Ungdomschef (ungdom) 

eller Sportschef (senior). 

Transport og overnatning til stævner i Sydsverige 

• Ved stævner i Sverige gældende op til Göteborg, Växjö og Kalmar giver klubben et transporttilskud på 2,00 kr./km, 
hvis bilen som udgangspunkt er fyldt op. Vi betaler også evt. færge/broafgift efter aftale. 

• Ønsker man overnatning, så dækker klubben de første 300 kr./værelse/overnatning, dog ikke hvis man er mindre 
end 100km oppe i Sverige, så altså intet tilskud til overnatning i Malmö, Lund, Ystad etc. Klubben dækker max. 2 
overnatninger/stævne. 

• Booker man et dobbeltværelse til 800 kr. så vil der altså være en brugerbetaling på 250 kr./person/overnatning 
((800-300):2). Ønsker man enkeltværelse, og prisen igen er 800 kr./overnatning, så vil brugerbetalingen være 500 
kr./overnatning (800-300).  

• Er man en gruppe afsted på f.eks 5 personer, og prisen fortsat er 800kr./værelse/overnatning, så kræver det 3 
værelser i alt til en samlet pris på 2.400 kr./overnatning (3x800). For at stille alle lige, så vil der være et tilskud på 
900 kr./overnatning for de 3 værelser (3x300), og brugerbetalingen vil derfor være 300 kr./person/overnatning 
((2.400-900):5). 

 
Transport og overnatning til internationale stævner 

• Ønsker man at deltage i stævner længere væk end dette, så giver klubben et tilskud til bilkørsel på de første 300 

km på 2,00 kr./km. For alle kørte km udover de 300km, der giver klubben et tilskud på 1,00 kr./km, mens alle 

atleter i bilen dækker den sidste krone som en fælles brugerbetaling. Dog kan en enkeltperson ikke komme til at 

betale mere end max. 0,50 kr./km, og klubben vil så dække et evt. restbeløb. 

• Skal man til et stævne 600 km væk, så skal der køres i alt 1.200 km. Klubben dækker 300km ud og 300km hjem, så 

der er 600 km tilbage, der skal dækkes af brugerbetaling. Er man kun én atlet sammen med sin træner, så bliver 

brugerbetalingen på 300 kr. (600:2). Er man 2 atleter, så bliver det 300 kr. til hver. Er man 3 atleter, så bliver det 

200 kr. hver (600:3), og er man 4, så bliver det 150 kr. til hver (600:4). 

• Klubben dækker udgifter til færge til/fra Sjælland T/R. 

• Ønsker man at deltage i udenlandske stævner længere væk, der kræver fly, så giver klubben et tilskud på 

flybilletten på max. 500 kr./person T/R. Resten skal man som udgangspunkt selv dække. 

• Overnatning er som beskrevet ved stævnedeltagelse i Sydsverige. 

• Hvis man i 2021 har været udtaget til DAF Talentgrupper, til landsholdsture eller til internationale mesterskaber, 

så er der mulighed for et personligt tilskud afhængig af sportsligt niveau, og potentiale for at blive udtaget til 

officielle DAF-aktiviteter i 2022. Kontakt klubbens Sportschef for en snak om muligheden for at få individuelt 

tilskud. 

Danske Mesterskaber 

• Klubben giver et tilskud til transport med bil på 2,00 kr./km, hvis bilen som udgangspunkt er fyldt op. Vi betaler 

også evt. færge/broafgift efter aftale. 



• Klubben sørger for overnatning og morgenmad ved Store DM og DMU inde. Har man brug for overnatning til 

andre DM, så bedes man kontakte Sportschefen. 

• Som noget helt specielt, så sørger klubben ved DMU dog også for måltider, når man er på stedet (i 2022 Skive). 
Man står selv for øvrige måltider. Der vil ved DMU være en brugerbetaling på minimum 600 kr. for deltagelse. 

• Ved øvrige DM’er står man selv for al anden bespisning ud over morgenmad. 
 

Michael Bruun Jepsen, Sportschef, Hvidovre AM 


