
Dansk Skak Union 
2. Hovedkreds 

 

Ansøgning om ungdomsinstruktørstøtte for 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere om ungdomsinstruktørordningen henvises til hovedkredsens 
hjemmeside. 
Ansøgningsskemaet skal indsendes til Niels Steen Larsen, Nørregade 26, 4600 
Køge – senest d. 14. februar 2017 (se dog bemærkning i følgebrev!) 

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 



 
 

 

Til klubberne i 2. Hovedkreds 
 

Disse regler har vi anvendt i 2016. Der kan maksimalt udbetales 4000 kr. pr. hold. Hovedkredsen betaler 
halvdelen og Dansk Skak Union betaler den anden halvdel. 
 
Hovedkredsbestyrelsen har vedtaget: 
 

*at, der som udgangspunkt kun kan bevilliges ét tilskud pr. klub 
*at, der kun vil kunne udbetales tilskud til i alt 7undervisningshold i hovedkredsen. 
*at, fristerne for indsendelse af mødelister skal respekteres! I modsat fald kan udbetaling helt 
bortfalde. 
*at der pr. hold skal være mindst 5 ungdomsspillere (under 20 år), som er DSU-   medlemmer. 
*at instruktøren skal være mindst 14 år. 
*at klubben skal sikre sig, at instruktøren har en pletfri børneattest. 

 

Det er klubben, som gennem sin formand ansøger. Ansøgningsskema (vedhæftet) sendes til 
hovedkredsformanden senest d. 14. feb. 2017 hvorefter hovedkredsens 
bestyrelse tager stilling til   ansøgningerne. Hvis man kommer i betragtning gælder udbetalingen selvfølgelig 
for timer læst fra 1. januar 2017. 

Niels Steen Larsen



  
 

Navn fødselsdato med i 

DSU 

                 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Klub: Ønskes konto hos Dansk Skak Salg?              Undervisningstid pr. dag: _   

Instruktør:  cpr. nr:    (kun ved udbetaling som B-indkomst) 

Adresse:    (Skema indsendes til hovedkredskasseren senest 15/6 2014) 

Bankkonto-nr:   (kun ved udbetaling som B-indkomst) 



  
 

Navn fødselsdato med i 

DSU 

                 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Klub: Ønskes konto hos Dansk Skak Salg?    Undervisningstid pr. dag: _   

Instruktør:    cpr. nr:   (kun ved udbetaling som B-indkomst) 

Adresse:    (Skema indsendes til hovedkredskasseren senest 15/12 

2014) 



 


