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Tilskuds-muligheder - Atletik 

 

Tilskud til transport og overnatning:  
Der gives alene tilskud til transportomkostninger, såfremt arrangementet afholdes vest 
for Storebælt, eller på Bornholm. 
Der gives alene tilskud til transportomkostninger til nedenstående arrangementer. 
 
Senior – DM (inkl. landevej og cross) 
FIF betaler transport og overnatning til DM – ude og inde, såfremt deltagelse i den 
klubarrangerede tur finder sted. 
Er der ikke en klubarrangeret tur, betaler FIF billigste transport og overnatning ved DM 
– ude og inde.  
FIF betaler også for transport og overnatning for trænere til DM.  
 
Senior – Cross National 
FIF betaler transport til Cross Nationals, såfremt deltagelse sker på baggrund af 
udtagelse til hold-konkurrencen. 
Det forudsættes, at transport foregår med den klubarrangerede tur. 
 
Ungdom  
FIF betaler transport og overnatning til DMU – ude og inde, såfremt deltagelse i den 
klubarrangerede tur finder sted. 
Dog må påregnes brugerbetaling på kr. 500,- per atlet per DM. 
FIF betaler for transport og overnatning, uden brugerbetaling, for et passende antal 
trænere.   
 
Masters  
FIF yder tilskud til transport ifbm. DM for Masters således:  
Der gives tilskud til dokumenterede transportomkostninger op til 500,- kr. pr. person. 
Det forudsættes, at deltagerne, så vidt muligt arrangerer billigste samlede 
transportmetode og koordinerer samkørsel/-transport, hvor dette er muligt. 
Der gives ikke tilskud til omkostninger til overnatning. 
 
 
Kvalifikation til ATK TC talentudviklingsprogram 
14-19 årige atleter der kvalificerer sig til og deltager i DTU (den decentrale 
talentudvikling), modtager et tilskud fra klubben på 25% af den fastsatte 
brugerbetaling til DAF. 
Klubben forudsætter, at atleter der benytter sig af tilbuddet, udnytter dette i fuld 
udstrækning. 
Skulle man, mod forventning og af fornuftige årsager, blive forhindret deltagelse i 
enkelte samlinger, vil atleten blive faktureret af klubben for disse, dvs. 
forholdsmæssigt i forhold til det samlede antal dage programmet løber over, uanset 
årsagen til afbud. 
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Bestyrelsen kan, til enhver tid, ændre klubbens tilskudsandel, under hensyntagen til 
klubbens overordnede økonomi. 
 
Vurderingen af, hvorvidt den enkelte atlet bør deltage i programmet, foretages i 
samarbejde mellem træneren og forældre/atleten. 
 
Tilskud til FIF-træningslejr: 
 
Medalje ved DM 
Giver tilskud til FIF-træningslejr det efterfølgende år: 
Guld = Kr. 1.500,- 
Sølv = Kr. 1.000,- 
Bronze = Kr. 500,-  
 
Indfrielse af DAF's talentudviklingskrav (CTU): 
Giver kr. 1.000,- kr. i tilskud til træningslejr (én gang pr. år). 
 
Det gives støtte til op til maksimalt 50% af prisen for FIF Træningslejr. 
 
Transportudgifter til internationale mesterskaber 
Vi hjælper sandsynligvis gerne, men skriv en ansøgning til Bestyrelsen. 


