
 

Vejledende oversigt over tilskud til udøvere.                                                                             FEBRUAR 2022 

Begivenhed Deltagergebyr Transport Overnatning Hjælper Bemærk 
Regionsstævner samt 
Forbundsmesterskaber – 
arrangeret af Idræts-
udvalg  i Parasport 
Danmark 

100 % 1,50 kr. Pr.km + 
færge/bro 
Der refunderes max 
taksten ved brug af 
Brobizz/Storbælt 
Handicap 

Klubben betaler for til 
billigste form – max 
vandrehjem. 
Vandrehjemskort og 
sengelinned betaler klubben 
ikke for. 

Tilskud til udgift til overnatning 
for hjælper kan søges når der 
foreligger et afslag fra 
kommunen. Ansøgning samt 
afslag sendes til kontoret 

Ved en pakkepris for 
aktiviteter/stævner/lejre og lign. 
modregner vi for fortæring kr. 250 
for en weekend eller kr. 100/dag. 
 

Venskabsstævner, PR- 
arrangementer, trænings-
kampe, andre stævner i 
ind og udland 

Kan ansøges Der gives ingen tilskud Der gives ingen tilskud 
 
 

 Ansøgning med info om stævnet 
samt budget kan indsendes til 
bestyrelsen der tager stilling på først 
kommende bestyrelsesmøde 

Handicap Idræts Festival 
og Malmø Open 

     Beslutning om tilskud tages i 
bestyrelsen fra år til år. 

Træningslejre/samlinger 
ved egen tilmelding 

Kan ansøges 1,50 kr. Pr.km + 
færge/bro 
Der refunderes max 
taksten ved brug af 
Brobizz/Storbælt 
Handicap 

Kan ansøges.  Ansøgning med info om stævnet 
samt budget kan indsendes til 
bestyrelsen der tager stilling på først 
kommende bestyrelsesmøde 

Træningslejre/samlinger i 
Danmark ved udtagelse 

100%.  1,50 kr. pr.km + 
færge/bro 
Der refunderes max 
taksten ved brug af 
Brobizz/Storbælt 
Handicap 

Klubben betaler for til 
billigste form – max 
vandrehjem. 
Vandrehjemskort og 
sengelinned betaler klubben 
ikke for. 

Tilskud til udgift til overnatning 
for hjælper kan søges når der 
foreligger et afslag fra 
kommunen. Ansøgning samt 
afslag sendes til kontoret 

 

 
Ø Kørselsgodtgørelse udbetales kun ved kørsel på min. i alt 50 km. Benyt tilskudsskema fra hjemmesiden – www.parasportaalborg.dk 
Ø Ved en pakkepris for aktiviteter/stævner/lejre og lign. modregner vi for fortæring kr. 250 for en weekend eller kr. 100/dag. 
Ø Vælges der transport med fly eller tog skal den enkelte selv sørge for transport til og fra lufthavn/banegård og der gives ikke kørselsgodtgørelse til det 
Ø Vælges der transport med fly eller tog dækkes billetprisen med max 1000 kr. 
Ø Ansvarlig fra idrætsgrenen skal efter hvert stævne udfylde en stævnerapport hvor det bl.a. fremgår hvem der har kørt til det enkelte stævne. 
Ø Internationale stævner (f.eks. EM, WM, PL, Spec. OL) behandles ved ansøgning til bestyrelsen for hvert stævne. 
Ø Ved tvivl kontakt kontoret tlf. 98 167282 tirsdag og torsdag kl. 10 – 13 eller på mail: kontakt@parasportaalborg.dk  

 

 

 


