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Retningslinjer for konkurrencetilskud 
 
Gældende for alle ansøgninger om konkurrencetilskud: 

- Tilskud kan kun søges af medlemmer af PLØKS, Skovlunde klatreklub. 
- Det er et krav, at der stilles op i konkurrencen for PLØKS. 
- Der ydes tilskud i det omfang, der på generalforsamlingen er afsat penge til 

konkurrencetilskud, og kun så længe, der er penge på konkurrencekontoen. Der 
udbetales således tilskud efter først til mølle princippet. 

- Deltagere under 18 år skal, såfremt forældre/værge ikke tager med til 
konkurrencen, senest 2 uger før konkurrencen aflevere seddel med 
forældre/værges underskrift på deltagelse i konkurrencen samt oplysning om hvem, 
der på konkurrencedagen har ansvaret for deltageren. Sedlen findes som bilag 3 til 
dette dokument og afleveres i bestyrelsens dueslag. 

- Det skal tilstræbes, at den billigste rejseform vælges. 
- Ved kørsel i bil ydes der et tilskud på 2,00 kr. pr. kørt kilometer.  
- Ved samkørsel afleveres en samlet ansøgning for alle konkurrencedeltagere i bilen. 

Det samlede tilskud deles ligeligt mellem konkurrencedeltagerne. Hvordan 
deltagerne selv afregner internt og til evt. chauffør er PLØKS uvedkommende. 

- Ansøgning om tilskud findes som bilag 1 eller 2 til dette dokument og skal være 
vedhæftet bilag i form af originale bonner. Ansøgningen afleveres senest 2 uger 
efter konkurrencens afholdelse til PLØKS kasserer ved at lægge den i kassererens 
kasse i tårnet. 

 
Specielt for juniorkonkurrencer: 

- Ved juniorkonkurrencer stilles der ofte krav om en eller flere medfølgende 
trænere/repræsentanter for klubben. Disse repræsentanter skal godkendes af 
bestyrelsen forud for konkurrencen og vil få dækket de fulde rejseomkostninger 
samt evt. deltagergebyr. 

- For at blive godkendt af bestyrelsen, skal der foreligge en børneattest. 
- Medlemmer, der er fyldt 18 år, forventes at kunne rejse uledsaget. 
- Rejserefusion til ledsagende repræsentanter fra klubben udbetales i modsætning til 

de øvrige tilskud fra juniorkontoen. 
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Specielt for danske mesterskaber (fx senior + junior rute DM, senior + junior boulder 
DM): 

- For at være berettiget til tilskud skal man som minimum have en realistisk mulighed 
for at klatre kvalifikationsruten. 

- Der kan søges om tilskud til 100 % af deltagergebyret og 50 % af 
transportomkostningerne. 

- Der udbetales maksimalt 400 kr. pr. deltager pr. konkurrence. 
 

Specielt for udenlandske mesterskaber (fx senior + junior NM): 
- Dansk Klatreforbund (DKlaF) giver i nogle tilfælde tilskud til deltagergebyr mv. til 

udenlandske konkurrencer og skal søges først. I fald DKlaF giver tilskud, skal dette 
beløb fratrækkes det beløb, man ellers ville have modtaget i tilskud fra PLØKS. 
Ansøgning til DKlaF og svar herpå vedlægges ansøgningen til PLØKS. Husk derfor 
at søge DKlaF i god tid. 

- For at være berettiget til tilskud skal man som minimum have en realistisk mulighed 
for at klatre kvalifikationsruten og senest 2 uger efter konkurrencen aflægge en 
kort beretning om konkurrencen, som lægges på PLØKS hjemmeside til inspiration 
og glæde for resten af klubbens medlemmer. 

- Der kan søges om tilskud til 100 % af deltagergebyret, 75 % af 
transportomkostningerne og 75 % af 1 overnatning. 

- Det skal tilstræbes, at den billigste rejseform og overnatningsmulighed vælges. 
- Der udbetales maksimalt 1.500 kr. pr. deltager pr. konkurrence. 
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Bilag 1: Blanket til ansøgning for enkelt ansøger 
 
Fulde navn:_________________________________________________ 
 
Konkurrence, der søges tilskud til:_______________________________ 
Dato for konkurrencens afholdelse:______________________________ 
 
Sæt kryds ud for en af de to muligheder nedenfor: 
___Jeg stiller op i konkurrencen 
___Jeg deltager som repræsentant for klubben (kun hvis godkendt af bestyrelsen) 
 
Sæt kryds ud for de ting, du søger om tilskud til og angiv beløb: 
___Deltagergebyr på i alt____ kr. 
___Transportomkostninger på i alt _____ kr. 
___Transportomkostninger til kørsel i bil. Der er kørt _____ km. 
___Én overnatning a ____kr. 
 
Jeg vedlægger ____ stk. bonner til dokumentation for ovenstående 
Kontonummer til overførsel af tilskud: __________________________ 
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Bilag 2: Blanket til gruppe ansøgning ved samkørsel 
 
Fulde navn på alle konkurrencedeltagere: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Fulde navne på evt. tilskudsberettigede repræsentant(er) for klubben (hvis godkendt af 
bestyrelsen): 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Konkurrence, der søges tilskud til:__________________________ 
Dato for konkurrencens afholdelse:_________________________ 
 
Sæt kryds/antal ud for de ting, I søger om tilskud til og angiv beløb: 
___ stk. deltagergebyr á ______ kr. 
___Transportomkostninger på i alt _______ kr. 
___Transportomkostninger til kørsel i bil. Der er kørt_____km. 
___ stk. overnatninger á ______kr. (max. én overnatning pr. person) 
 
Vi vedlægger ___ stk. bonner til dokumentation for ovenstående 
 

Kontonummer til overførsel af tilskud: 
Navn: _____________________ Kontonr.:__________________________ 
Navn: _____________________ Kontonr.:__________________________ 
Navn: _____________________ Kontonr.:__________________________ 
Navn: _____________________ Kontonr.:__________________________ 
Navn: _____________________ Kontonr.:__________________________ 
Navn: _____________________ Kontonr.:__________________________ 
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Bilag 3: Blanket til værges underskrift på deltagelse af medlem under 18 år 
 
Dags dato:  
 
Vedrørende følgende konkurrence:_____________________________________ 
Dato for konkurrencens afholdelse:_____________________________________ 
 
Fulde navn på deltager: ______________________________________________ 
 
Oplysninger på forældre/værge: 
Fulde navn: _______________________________________________________ 
Tlf. nr.:___________________________________________________________ 
E-mail:___________________________________________________________ 
 
Oplysninger på person over 18 år, der på konkurrencedagen har ansvar for deltager: 
Fulde navn: ________________________________________________________ 
Tlf. nr.:____________________________________________________________ 
E-mail:____________________________________________________________ 
 
Jeg skriver hermed under på, at ovenstående medlem af PLØKS under 18 år må deltage i 
ovenfor nævnte konkurrence og med ledsagelse af ligeledes ovenfor nævnte person over 
18 år. 
 
Bemærk: Bestyrelsen gør opmærksom på, at der indhentes børneattester på 
klubbens juniortrænere. Børneattester på klubbens øvrige repræsentanter 
indhentes kun efter behov. 
____________________________ 
Forældre/værges underskrift 


