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Baggrund 
For at sikre en rød tråd i progressionen af de stævnetilbud som vores medlemmer kan benytte, og for samtidig mere effektivt at 

styre vores udgifter på denne front, så er der udformet et sæt retningslinjer for stævnedeltagelse, herunder hvad klubber betaler og 

hvor man selv skal hjælpe til med at få økonomien til at gå op. 

 

 

Politik 
STÆVNEUDBUD 

 For at få en sund progression er det besluttet, hvilke ungdomsstævner der tilbydes deltagelse i ift ens alder. Der deles op i 
vinter- (indendørs) og sommersæson (udendørs): 

  
 

Indendørs 
Indendørs 
Hvidovre 

Interne Øst 
Ungdom 

DM 
Ungdom 

Cross/ 
landevej øst 

Cross/ 
landevej DM 

Andre Totalt 
antal 

stævner 
-9 år 3 stk. 1-2 1     -6 
10-11 år 3 1-2 1     -6 
12-13 år 3 1-2 1  2 2  -10 
14-15 år 3 1-2 1 1 2 2 2-3 -14 
16+ år Frit stævnevalg Frit 

 

  

 
Udendørs 

Interne Copenhagen 
Open 

Hvidovre 

UP Øst 
Ungdom 

DM 
Ungdom 

Øst 
Hold 

DM 
Hold 

DT 
Senior 

DM 
Hold 

Senior 

Öresundsspelen 
Helsingborg 

Sverige 

Andre Totalt 
antal 

stævner 
-9 år 3-4 stk. 1 3 1       -2 -11 
10-11 år 3-4 1 3 1  1     -2 -12 
12-13 år 3-4 1 3 1  1 1   1 -4 -16 
14-15 år 3-4 1 3 1 1 1 1 2 1 1 -5 -21 
16+ år Frit stævneudvalg Frit 

 

  For ungdom ældre end 16 år er der frit stævnevalg. 
 

TILMELDING OG AFBUD TIL STÆVNER 
 Ved alle stævner (med mindre ens træner meddeler noget andet), så skal man altid melde sig til stævnet via klubbens 

tilmeldingsside. 
 Der er som udgangspunkt altid ungdomstrænere med ude til alle stævner nævnt i skemaerne. Dog ikke altid i den kategori, 

der hedder andre.  

 Bliver man syg eller forhindret i komme til stævnet, så har man selv ansvaret for at melde sig fra. Det sker ved at sende en 
mail til arrangørerne senest dagen før stævnet med kopi til kasseren@hvidovre-atletik.dk samt sin træner. 

 
STARTPENGE 

 Klubben betaler kun startpenge til de stævner som er angivet i stævneoversigten øverst. 
 Stævner afholdt af os selv er altid gratis. 
 Ønsker man som ungdom at deltage i andre stævner end dem der er nævnt specifikt i skemaerne, så kan man få betalt 

startpenge ved det antal stævner, der er nævnt i kolonnen ”Andre”. Stævnedeltagelse ud over dette skal man selv betale 
for, lige som man skal kunne klare sig selv ved disse stævner.  

 Klubben betaler dog max. 5 startere ved et weekendstævne og max. 3 startere ved et endags stævne pr. aktiv. Startere ud 
over dette betaler man selv. For mangekæmpere kan der dog laves særaftaler med Ungdomscheftræneren/Cheftræneren. 

 Klubben betaler ikke startpenge til løb udenfor stadion med mindre det er et officielt mesterskab (Østmesterskab eller 
Dansk Mesterskab), DAF’s Vinterturnering eller Region Øst vinterturnering for ungdom. 

 Ved DM halvmaraton og maraton yder klubben et tilskud svarende til almindelig startpengesats til et senior bane DM (i 
2012 var det 120 kr.). 

 Klubben betaler ikke startpenge til internationale veteranmesterskaber. 
 
 
 

https://sites.google.com/site/wwwhvidovreatletikonlinedk/home
https://sites.google.com/site/wwwhvidovreatletikonlinedk/home
mailto:kasseren@hvidovre-atletik.dk


 
 

EFTERANMELDELSE OG BØDER 

 Man betaler altid selv det ekstra gebyr der bliver lagt på startpengene, hvis man tilmelder sig efter sidste tilmelding 
(efteranmeldelse). 

 Bliver man noteret for et ”Ej mødt” i resultatlisten (manglende afbud), så kommer man selv til at betale startgebyr samt en 
evt. bøde. 

 

KØRSELSUDGIFTER DANMARK / SYDSVERIGE (op til Göteborg, Växjö og Kalmar) 
 Klubben dække al transport for trænere/forældre/aktive udenfor hovedstadsområdet (=længere væk end Køge, Roskilde, 

Hillerød) med 2,00 kr./km hvis bilen som udgangspunkt fyldes op. Vi betaler også evt. færge/broafgift. 

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

 

STÆVNER MED OVERNATNING 
 Til danske mesterskaber (DMU, Store DM, DM K5K) dækker vi overnatning på Scandic Hotel eller tilsvarende i primært 2-

sengs værelser. Overnatning til andre stævner skal godkendes af Sportschef (senior) eller Ungdomschef (ungdom), og ligge 
på samme niveau som DanHostels (max. 300 kr./person/overnatning).  

 

FORPLEJNING 
 Til de store stævner (DMU og Store DM ude og inde) sørger klubben for morgenmad og mad på stadion/i hallen, mens vi til 

DT sørger for mad på stadion. Forplejning ud over dette, og til andre stævner, skal man selv sørge for. 
 

BRUGERBETALING 
 Til de stævner, hvor klubben sørger for mad er der en brugerbetaling, der ca. svarer til udgiften på mad – dog ikke til DT, 

hvor klubben betaler. 

 Til stævner, der ikke er Danske Mesterskaber, og som inkluder overnatning, vil der være en brugerbetaling på 200 kr. pr. 
overnatning. 

 

ANDET 
 Deltagelse i DT-festen og andre sociale arrangementer betaler man selv. 
 

INTERNATIONALE STÆVNER 
 Klubben betaler altid startpenge til internationale banestævner indendørs og udendørs (dog ikke tilmeldingsgebyr til 

internationale veteranmesterskaber). 
 Man skal som udgangspunkt altid selv dække øvrige udgifter til transport, overnatning og bespisning. Dog kan man, hvis 

man er over 14 år og har et højt idrætsligt niveau, søge klubbens elitepulje om økonomisk tilskud. 
 
Eksempler på hvad ovenstående betyder: 

 Tager man til stævne i hovedstadsområdet, så betaler klubben startpenge. Der kan godt være arrangeret fælles transport, 
men man dækker selv udgifterne og sørger selv for forplejning. 

 Tager man til stævne i Helsingør, så dækker klubben transportudgiften, hvis man fylder bilen op med 2,00kr./km til den der 
lægger bil til. Klubben betaler fortsat startpengene, mens man selv sørger for mad og drikke. 

 Hvis man er udtaget til DT-holdet, så sørger klubben for noget mad og drikke undervejs. Man skal selv betale øvrig 
forplejning og sørge for transport til runder der ligger i hovedstadsområdet, mens der arrangeres fælles transport til runder 
udenfor hovedstadsområdet. 

 Hvis man skal med til DMU eller Store DM, så betaler klubben startpenge, transporten i fyldte biler (2,00kr./km til dem der 
lægger biler til), broafgift, morgenmad, mad på stadion og overnatning. Man betaler selv for yderligere forplejning. Der er 
en brugerbetaling svarende til udgiften til fælles morgenmad og mad på stadion/i hallen. 

 Ønsker man at deltage i Världungdomsspelen, så gælder det om at fylde bilen op. Så betaler klubben transport (med 
2,00kr./km til dem der lægger bil til), broafgift, startpenge og overnatning på hvad der svarer til DanHotels (300 
kr./deltager/overnatning). Man betaler selv for forplejning. Der vil være en brugerbetaling på 200 kr./overnatning. 

 
 
 
Klubbens Stævnepolitik er vedtaget den 18.februar 2013, rettet mandag den 15.april 2013 og tirsdag den 19.november 2013. 

http://www.hvidovre-atletik.dk/Senior/Elitepolitik%20og%20elitestøtte

