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Junior-instruktørordningen
Støtte til skakundervisning for børn og unge

Af Poul Buhl – September 2001
Dansk Skak Union yder støtte til gennemførelse af skakundervisning for børn og unge. Den nuværende ordning har været
gældende fra 1. januar 2000, og det går kort ud på, at hvis man underviser et skakhold bestående af børn og unge, kan man opnå et tilskud
på op til 100 kr. pr. time. Af støttebeløbet betales 3/4 af Dansk Skak Union og resten af hovedkredsen.
Dansk Skak Union har for år 2001 afsat en pulje på 150.000 kr. til formålet, som bevilges efter først til mølle-princippet. Tilskudsåret følger
kalenderåret og ikke skak sæsonen, men der er i princippet mulighed for at få tilskud til nye hold, der startes op fra efterårssæsonens start –
hvis der er penge tilbage på kontoen. Bemærk at det nye tilskuds år starter 1. januar 2002, og fra denne dato vil det igen være muligt for
alle at søge tilskud, også for hold der allerede har fået bevilget tilskud for år 2001.
Ansøgninger om at komme i betragtning til tilskud sendes til hovedkredsen (formanden), som afgør om der kan bevilges støtte.
Hovedkredsen kan fastsætte et maksimumbeløb for, hvad den selv vil bidrage med (da hovedkredsen jo betaler 1/4 af støtten). Hvis
hovedkredsen afslår ansøgningen, kan man ikke få støtte fra Dansk Skak Union.
Reglerne for ordningen er kort følgende:
1.
2.
3.
4.

Der gives støtte til undervisning i maksimalt 2 timer pr. uge i maksimalt 20 uger pr. kalenderår.
Støtte kan gives til skoleskakklubber eller en børne/juniorafdeling i en skakklub.
Der skal være mindst otte tilmeldte elever på et hold for at komme i betragtning.
Eventuelt tilskud fra anden side – kommune, klub, sponsorer – modregnes ikke.

Udbetaling af støttebeløbet sker først efter afslutningen af undervisnings forløbet, hvor der skal indsendes en oversigt over følgende:
•
•
•
•

Instruktørens samlede faktiske timetal
Instruktørens navn og adresse
Navn, adresse og fødselsdato på samtlige deltagende elever
Ønske om udbetalingsform.

Tilskuddet kan udbetales på to måder:
a. Løn til instruktøren. Beløbet er i så fald skattepligtig indkomst, som vil blive indberettet til Told & Skat. Vælges denne udbetalingsform,
skal instruktørens CPR-nummer oplyses.
b. Udbetaling til skoleskakklubben eller skakklubbens juniorafdeling i form af en konto hos Dansk Skaksalg.
Skulle du have nogen spørgsmål til ordningen generelt eller omkring ansøgning eller udbetaling af tilskud, er du velkommen til at kontakte
Poul Buhl eller Niels Steen Larsen.
kildemateriale:"juniorblad nr. 6/01 udgivet sept.2001"
© 2003 Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Jens Lundberg Alle rettigheder forbeholdes.

