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Tilskudsregler Atletikafdelingen 2020 
 

 
Atletikudvalget har revideret klubbens tilskudsregler, så den enkelte aktive uanset niveau 
kan se, hvad den pågældende kan forvente sig af klubben, men i lige så høj grad, hvilke 
forventninger klubben har til den aktive. 
 
Det er op til den aktive at holde sig orienteret om stævneaktivitet, hvortil klubben har 
forventninger om at den aktive stiller op for klubben.  
 
Tilskudsreglerne tages op til overvejelse/revision én gang årligt og tilpasses klubbens 
samlede økonomi. 
 

Grundlaget for at Skive AM har økonomi til at yde tilskud, er at klubben fortsat kan 
generere indtægter ved at arrangere stævner og løb. Det forventes at alle i et rimeligt 
omfang bidrager ved at deltage som hjælper ved afviklingen af klubbens arrangementer. 
 
 

Forudsætning for at opnå tilskud til aktiviteter, er et AKTIVT medlemskab af Skive 
AM 
 
 
Transport: 
 

Når klubben yder tilskud til transport til stævner, forudsætter det at man stiller ledige 
pladser til rådighed for øvrige deltagere, dvs., at bilen ”fyldes” op. Såfremt en deltager, 
ikke stiller ubesatte bilpladser til rådighed for andre SAM deltagere, kan tilskud ikke 
påregnes. 
 
Det kræves, at billigste transportmiddel benyttes. Dvs. at såfremt en enkelt atlet skal 
deltage i stævne i København, vil der blive ydet tilskud til billigste transportmiddel 

 
Udbetaling: 
Behørig dokumentation fremsendes senest 8 dage efter afholdelsen til den 
tilskudsansvarlige i atletikudvalget til godkendelse. Husk at påføre kontonummer, som 
beløbet kan overføres til. 
 

 

Støtte til national Elite  
 
Senior 
 

Støtten i denne gruppe gives til aktive seniorer, som har opfyldt det 18 års krav inden for 
projekt Central Talent Udvikling (CTU). 
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Ungsenior & Junior  
 
Støtten i denne gruppe gives til aktive ungseniorer og juniorer, som har opfyldt et eller flere 
af de krav i deres respektive aldersgrupper inden for projekt Central Talent Udvikling 
Danmark (CTU). 
 

 
For begge ovenstående grupper gælder: 
 
 
SAM støtter med: 

• Tilskud til træningslejr efter aftale med Atletikudvalget 

• Gratis deltagelse i danske senior mesterskaber 

• Betalt gebyr landsholdsudtagelse (DKK 2500), samt udtagne hold 

• Tilskud til stævner i ind- og udland gennem ansøgning til Atletikudvalget, evt. i form 
af en ramme. 
Der laves en handlingsplan for den pågældende sæson i samarbejde med 
træneren, som indleveres til Atletikudvalget senest 1. maj 2015, hvorefter 
atletikudvalget oftest i samarbejde med den aktive og træneren, fastsætter den 
enkeltes rammebeløb. 

• Støtte til deltagelse i samlinger arrangeret af DAF. 

• Tilskud til skadesbehandling gennem ansøgning til Atletikudvalget og efter 
henvisning fra praktiserende læge.  

• Fysioterapibehandling til DKK 50,00 hos Fysioterapien i Skive efter henvisning fra 
praktiserende læge. 

• Transportstøtte mellem bopæl og Skive i forbindelse med træning, hvis man er 
flyttet til en anden by efter færdiggørelsen af ungdomsuddannelse pga. arbejde eller 
uddannelse og fortsat ønsker at stille op for SAM. Støtten aftales med den enkelte. 
Udgangspunktet er billigste offentlige transportmiddel. 

• Betalt kontingent til SAM, såfremt man er nødt til at melde sig ind i en anden klub 
for at kunne træne, men stadig stiller op for SAM. 

 
SAM forudsætter at den aktive: 

• Udviser en ambitiøs og seriøs indstilling med hensyn til træning og 
stævnedeltagelse 

• Planlægger og gennemfører konkurrencer efter aftale med træner 

• Deltager på klubbens ungdoms- og divisionshold 

• Overholder DIF’s dopingregulativ 

• Er loyal over for SAM og klubbens medlemmer 

• Repræsenterer SAM efter aftale med træner/klubben 

• Er hjælpsom i forbindelse med afvikling af stævner, løb og arrangementer i klubben  

• Deltager i klubbens indtægtsgivende sponsor arrangementer. 

• Udviser god opførsel og er et ”forbillede” for andre atleter. 
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Støtte til International Masters  
 

Støtten i denne gruppe gives til aktive veteraner, som har opfyldt ”medaljekrav” i deres 
respektive aldersgrupper. 
 
SAM støtter med: 

• Tilskud til EM,VM, DM og NM – ansøgning sendes til Atletikudvalget. Der ydes 
startpenge til maksimal 3 starter. Se i øvrigt afsnit under klubsatsning. 

 

SAM forventer at den aktive: 

• Deltager på klubbens hold 

• Overholder DIF’s dopingregulativ 

• Er loyal over for SAM og klubbens medlemmer 

• Repræsenterer SAM efter aftale med træner/klubben 

• Er hjælpsom i forbindelse med afvikling af stævner, løb og andre arrangementer i 
klubben. 

 
 
 

Udvikling af aktive seniorer & Power Team 
 

 
SAM støtter med: 

• Tilskud til træningslejr og eller andre relavante aktiviteter på op til 5.000 kr 

• Klub sponsor beklædning 

• Fysioterapibehandling til DKK 50,00 hos Fysioterapien i Skive efter henvisning fra 
praktiserende læge. 

• Træningsplanlægning 

• Tilskud til relevante træningsophold 

• Betalt gebyr landsholdsudtagelse (DKK 2500) samt udtagne hold 

• Transportstøtte mellem bopæl og Skive i forbindelse med træning, hvis man er 
flyttet til en anden by efter færdiggørelsen af ungdomsuddannelse pga. arbejde eller 
uddannelse og fortsat ønsker at stille op for SAM. Støtten aftales med den enkelte. 
Udgangspunktet er billigste offentlige transportmiddel. 

• Betalt kontingent til SAM, såfremt man er nødt til at melde sig ind i en anden klub 
for at kunne træne, men stadig stiller op for SAM. 

 

SAM forventer at den aktive: 

• Udviser en ambitiøs og seriøs indstilling med hensyn til træning og 
stævnedeltagelse 

• Planlægger og gennemfører konkurrencer efter aftale med træner 

• Deltager på klubbens ungdoms- og divisionshold 

• Overholder DIF’s Dopingregulativ 

• Er loyal over for SAM og klubbens medlemmer 

• Repræsenterer SAM efter aftale med træner/bestyrelse 

• Er hjælpsom i forbindelse med afvikling af stævner, løb og andre arrangementer i 
klubben. 

• Deltager i klubbens indtægtsgivende sponsor arrangementer. 
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Såfremt en eliteaktiv eller Power Team-udøver føler sig forhindret i at deltage i en eller 
flere af ovenstående arrangementer kontaktes den tilskudsansvarlige i god tid af træneren. 
Træneren og den tilskudsansvarlige (evt. også i samarbejde med resten af atletikudvalget) 
skal så finde en løsning, der så vidt muligt tilgodeser både den aktive og klubben. 
Tilsvarende gælder for national senior elite eller international veteran elite, der ønsker at 
modtage tilskud. Her kan henvendelsen dog også ske personligt. 
 

 
Alle øvrige aktive medlemmer kan også søge tilskud. Begrundet ansøgning sendes til den 
tilskudsansvarlige i atletikudvalget. 
 
Nedenfor kan ses i hvilket omfang, der i øvrigt gives tilskud. 

Klubsatsning:  Startgebyr Kørsel Forplejning Egenbetaling 

 

Holdturninger:   
 

Danmarksturneringer  100% BUS          delvis nej  
 
Landsturneringen for Ungdom 100% BUS          delvis nej 
 
Masters holdturneringen  100% tilskud Nej  
 
Danmarksmesterskaber: 
 

Senior DM   100% tilskud nej Ja 
 
Ungdoms DM udendørs  100% BUS          delvis Ja 
 
DM – indendørs   100% tilskud  nej Ja  
 
DM Mangekamp / kastemangekamp 100% tilskud  nej Ja   
 
DM-Cross   100% tilskud  nej Ja  
 
DM Landevej  100% tilskud  nej Ja  
 
Veteran DM   100% egen nej  Ja  
 
 
Vestdanske Mesterskaber: 
 

Vestdanske Ungdom Udendørs 100% egen delvis Ja 
 
Vestdanske Ungdom Indendørs 100% egen  Nej  - 
Århus 
 
Vestdanske Ungdom 3-5 kamp 100% egen  - - 
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Vestdanske Mangekamp 100% egen  - - 
Øvrige stævner:  Startgebyr Kørsel Forplejning Egenbetaling 
 
NVJ Stævner  Ingen egen  nej - 
 
Herning Games/Tårnby Games 3 starter egen  nej  > 3 starter 
 
Copenhagen games  3 starter tilskud nej               > 3 Starter 

 
Hvidovre games  3 starter tilskud nej               > 3 Starter 

 
DGI Stævner – under 14år 100% egen  nej - 
 
Eller andre lignende relevante stævner. 
 
Uddannelse: 
 
Der ydes fuld dækning til kursusaktiviteter, som er med til at udvikle trænere/ledere i 
Atletikafdelingen. Skal aftales/godkendes af Atletikudvalget inden igangsætning. 
 

Såfremt en atlet udebliver fra stævne uden gyldigt afbud, vil atleten selv skulle afholde 
påløbne omkostninger til stævnet. 
 

 
 
 
 
Rev. februar 2018 
Atletikudvalget  
 

 


