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Klubben ser gerne, at alle spillere får én tur til stævne eller lignende i løbet af året.  

 

1. Organisering: Det er forældre fra holdet som i samråd med trænerne skal arrangere turen, 

men holdets træner og koordinator gøres opmærksom herpå til trænermødet i starten af 

året. Man skal starte planlægningen i god tid og være opmærksom på tilmeldingsfristerne til 

de respektive turneringer. Man kan finde informationer om turneringer på www.staevner.dk. 

Aftal altid deltagelse i stævner og ture med Børne- og Ungeudvalget. 

 

2. Økonomi.  

a. Turneringsgebyr: Klubben betaler altid for turneringsgebyret til DBU/DGI turnerin-

gerne.  

b. Betalingsstævner: Herudover betaler klubben for 2 betalingsstævner pr. hold pr. ka-

lenderår. Om man ønsker 2 udendørsstævner eller f.eks. ét sommerstævne og ét 

indendørsstævner er op til trænerne. Ønsker man at deltage i flere betalingsstævner 

kan holdet trække på årgangskontoen, hvis der er penge på saldoen. 

 

Er der årgange, hvor der er flere hold, betaler klubben stævnegebyret pr. hold, da alle børn 

skal have lige mulighed for at deltage i stævner. Er der f.eks. en årgang med 3 hold, er der 

mulighed for på ét kalenderår, at deltage i 6 betalingsstævner i alt. 

 

Udlæg kan kun refunderes med dokumentation.  

 

3. Til Ramsing Cup eller anden fælles cup betaler klubben udgiften til bustransport samt 

holdtilmeldingsgebyret. Klubbens kasserer skal have kopi af ordrebekræftelse fra bussel-

skab straks efter indgåelse af aftale. Der gives ikke kørselsgodtgørelse til forældre, der kø-

rer selv. 

 

4. Der ydes normalt ikke kørselsgodtgørelse til hverken kampe eller stævner. Men i særlige til-

fælde, hvor et hold har kvalificeret til JM eller DM med kørsel på 75 km hver vej, kan der 

undtagelsesvis udbetales kørselsgodtgørelse efter dokumentation for max. 2 biler. Doku-

mentationen i form af benzinkvitteringer fra samme dag som kørslen er foretaget, afleveres 

til kasseren med påført antal kørte km, hvem der ejer bilen, bilens reg. nr., hvem der har 

kørt med i bilen samt selvfølgelig kontonummer. Det er god skik, at orientere kasseren in-

den kørsel. 

http://www.staevner.dk/

