
Dansk Skak Union 
2. Hovedkreds 
 

Ansøgning om ungdomsinstruktørstøtte for 2011 
 

Ansøgende klub: 
 
 
Instruktørens navn og adresse 
 
 
 
Tidspunkt for undervisningen 
(lektionslængde, ugedag og periode) 
 
Ønskes tilskuddet udbetalt som skattepligtig indkomst 
Hvis ja opgiv da 
Instruktørs CPR-nr: 
 
Bankkonto-nr.: 
 
 
Eller ønskes beløbet udbetalt i form af konto hos Dansk Skak Salg? 
 
 
Har klubben indhentet børneattest for instruktøren, og er denne ”pletfri”? 
 
 
Instruktørens underskrift 
 
 
Klubformandens underskrift 
 
 
For yderligere om ungdomsinstruktørordningen henvises til hovedkredsens 
hjemmeside. 
Ansøgningsskemaet skal indsendes til Niels Steen Larsen, Nørregade 26, 4600 
Køge – senest d. 14 februar 2011. 



Jens Lundberg  

Fra:  hamlet4600@pc.dk

Sendt:  1. februar 2011 23:14

Til:  klubformand@2-hk.dk

Emne:  Ungdomsinstruktørordningen

Vedhæftede filer:  ansøgningsskema2011.doc
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Kære klubformand  
   
Hovedkredsbestyrelsen har på sit netop afsluttede møde bestemt, hvordan vilkårene for tildeling 
af midler til ungdomsinstruktørordningen for 2011 skal være.  
Jeg skal beklage, at det har taget lidt tid at nå hertil.  
Men nyt for 2011 er, at hovedbestyrelsen har bestemt, at der skal ske en nedsættelse af den del, 
som DSU bidrager med. Hidtil har hovedkredsene betalt op til 1/4 (1000 kr.) af det samlede 
beløb for hvert hold, der var tilmeldt ordningen. DSU betalte de sidste 3000 kr., så den samlede 
udbetaling kunne blive i alt 4000 kr.  

DSU vil for 2011 kun betale 2000 kr. pr. hold.  

Hvis vi overgår til de nye regler ville det maksimale beløb, der kunne udbetales pr. hold være 
3000 kr. for 2011.  
I hovedkredsestyrelsen har vi dog besluttet at forøge vores andel af tilskuddet for 2011 til 2000 
kr., således at der fortsat kan udbetales 4000 kr. pr. hold.  
Vi har dog besluttet:  
                      *at, der som udgangspunkt kun kan bevilliges ét tilskud pr. klub  
                      *at, der kun vil kunne udbetales tilskud til i alt 7 hold i hovedkredsen.  

                      *at, fristerne for indsendelse af mødelister skal respekteres! (Det har hidtil knebet 
meget!).  
                                I modsat  fald kan udbetaling helt bortfalde.  
                      *at der pr. hold skal være mindst 5 børn eller juniorer, som er DSU-medlemmer.  

   
Det er klubben, som gennem sin formand ansøger. Ansøgningsskema (vedhæftet) sendes til mig 
senest d. 14. feb. 2011, hvorefter hovedkredsbestyrelsen tager stilling til ansøgningerne. Hvis 
man kommer i betragtning gælder udbetalingen selvfølgelig for timer læst fra 1. januar 2011.  

Vær opmærksom på, at ansøgerne i lighed med tidligere skal have en pletfri børneattest.  

   
Niels Steen Larsen  

   


