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1. Den arrangerende klubs forpligtelser 
Klubben opgiver kontaktperson/ansvarlig for samlingen til den ansvarlige nationale eller 
regionale træner, og det er disse, der i samarbejde sørger for at lave en invitation for de 
respektive arrangementer. Invitationen skal være at finde på GymDanmark.dk senest en 
måned før afholdelsen. 
 

Den arrangerende klub sørger for overnatning til alle deltagere (gymnaster + trænere) 
enten privat eller i hallen. Trænere indkvarteres ikke på hotel eller vandrehjem. 
  

Ved weekendsamlinger og sommerlejr står den arrangerende klub for forplejning af 
samtlige deltagere (gymnaster + trænere). Udover hovedmåltider (morgenmad, frokost og 
aftensmad) indgår frugt og drikkevarer også i forplejningen. 
 

2. Den arrangerende klubs refusion 
Klubben refunderes i forhold til antal måltider, faktiske udgifter og antal deltagere. Klubber 
som forsøger at holde udgifterne nede (uden at gå på kompromis med kvaliteten af 
forplejningen) får mulighed for at få en godtgørelse for arbejdsindsatsen, dog ikke mere 
end hvad der maksimalt er afsat til hvert måltid. 
 

Måltider 
Hvert måltid kan maksimalt refunderes med: 
Morgenmad 20 kr. pr. dag pr. deltager 
Frokost 30 kr. pr. dag pr. deltager 
Aftensmad 60 kr. pr. dag pr. deltager 
 

Fremsendelse af oplysninger 
Klubben skal fremsende følgende til KES: 
 

 Hvilke måltider har klubben stået for ved samlingen 

 Simpel oversigt over faktiske udgifter med kopi af bilag 

 Antal deltagere på de enkelte dage 

 Evt. opkrævning af halleje 
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Der kan ikke udbetales refusion før ovenstående oplysninger er fremsendt til KES på 
kes@gymdanmark.dk. 

 
Beregning af refusion for forplejning 
Først udregnes hvor meget klubben maksimalt kan få refunderet (antal måltider x antal 
deltagere). 
 

Herefter tages der udgangspunkt i de faktiske udgifter – hvis de er mindre end hvad der 
maksimalt kan refunderes, beregnes hvor meget klubben kan få som godtgørelse for 
arbejdsindsatsen. Der kan dog maksimalt godtgøres 100 kr. pr. deltager pr. 
weekendsamling og 150 kr. pr. deltager på sommerlejr. 
 
Eksempel 
Weekendsamling med 25 gymnaster. Gymnasterne indkvarteres privat. Klubben står for 
følgende måltider: 
 

Aftensmad fredag 60 kr. 
Frokost lørdag 30 kr. 
Aftensmad lørdag 60 kr. 
Frokost søndag 30 kr. 
I alt 180 kr. 
 

Der er faktiske udgifter for 2.200 kr. 
 

Klubben kan maksimalt få refunderet til forplejning(25 deltagere x 180 kr.) 4.500 kr. 

 
Faktiske udgifter 

 
2.200 kr. 

Godtgørelse for arbejdsindsats (maks. 25 deltagere x 100 kr.) 2.500 kr. 
 

I alt 
 

4.700 kr. 

 
Da dette overstiger maks. beløbet for forplejning nedsættes godtgørelsen 
med (4.700 kr. – 4.500 kr.) 200 kr. Klubben får således følgende refunderet: 

 
 
 

Faktiske udgifter 2.200 kr. 
Godtgørelse for arbejdsindsats (2.500 kr. – 200 kr.) 2.300 kr. 
 

I alt 
 

4.500 kr. 

 
3. Kørselsrefusion til trænere 

Der gives ikke kørselsrefusion til trænere. Kun nationale og regionale trænere modtager 
kørselsrefusion svarende til kørselsudgift med tog eller laveste takst jf. Satser for 
kørselsgodtgørelse fra SKAT. Nationale og regionale træneres kørselsudgifter refunderes 
kun såfremt denne deltager som ekstra træner. Repræsenterer national eller regional 
træner samtidig egen klubs gymnaster på samlingen dækkes transportudgifter af egen 
klub/egne gymnaster i lighed med vilkårene for øvrige klubber. 
 

Der opfordres til at national/regional træner om muligt får kørselslejlighed med gymnaster, 
hvilket ikke udløser kørselsgodtgørelse. 
 



                                          
 

 3 

4. Gymnasternes udgifter ved samlinger/lejre 
Gymnasterne vil blive opkrævet et beløb i forudbetalt kontingent svarende til hvilken 
gruppe man er udtaget til (se Bilag 1). 
 
Beløbet dækker forplejning og overnatning til både gymnaster og trænere enten privat 
eller i hallerne, samt dækning af kørselsrefusion til nationale og regionale trænere, 
udvikling og afholdelse af diverse test/træningsprogrammer etc. ifm. DtT. Gymnasten 
dækker selv transportudgifter til samlinger, ligesom træners kørselsudgifter dækkes af 
gymnastens klub eller deltagende gymnaster afhængig af klubbens politik på dette 
område. 
 

5. 1-dags samlinger 
Her medbringer gymnasterne selv madpakke til frokost. Den afholdende klub sørger for 
frugt og drikkevarer til gymnasterne. Afholdende klub dækker eventuelle udgifter til 
halleje. 

 
6. Aktivitetsrammer 

 

Nationale rammer for aktiviteter: 

 Nationale weekendsamlinger for Senior, Junior og Talent 
Starter med træning fredag og slutter efter formiddagstræning søndag. 

 Nationale weekendsamlinger for Bobler 
Starter med træning lørdag og slutter efter formiddagstræning søndag. 

 Nationale lejre 
Starter som regel med en aftentræning, varierer i antal dage og slutter efter 
formiddagstræning. 
  

Regionale rammer for aktiviteter: 

 Regionale samlinger 
Min. 5 timers træning hvor der indlægges en 2 timers frokostpause – ingen 
overnatning. 
 

Der indlægges en frokostpause midt på dagen af 2 timers varighed, så gymnasterne har tid 
til at fordøje maden inden træningsstart. 

 
 


