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Kursustilskud 
 

 For hjælpetrænere og udvalgsmedlemmer gælder flg. retningslinjer: 

 Interne kurser udbudt af DcH Herning 
Det er gratis at deltage i interne kurser i klubben og bestyrelsen anbefaler at det er disse kurser 

man deltager i. Det giver en rød tråd i træningen på holdene og flere vil få samme viden. 

 

For trænere og træneraspiranter gælder flg. retningslinjer: 

 Generelle vilkår 
Forudsætningerne for at få tilskud er: 

At du underviser i den gren hvori du tager på kursus. 

At du kan bruge det du tager på kursus i, på det hold du underviser. 

Det er alene leder/trænerkursus, der er tilskudsberettiget.  
 

 

Viden opnået på kursus videregives til andre trænere i samarbejde med det udvalg du tilhører eller 

bestyrelsen. Ansøgningen sendes til kassereren, som i samarbejde med bestyrelsen bestemmer 

om kurset er relevant for klubben. Der ydes ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. 

Der kan maximalt opnås 2500 kr. i tilskud pr kalenderår. 

 Interne kurser udbudt af DcH Herning 

 Eksterne kurser udbudt af DcH kreds 2 og Landsforeningen 
Der kan ansøges om 100 % tilskud til disse kurser. 

 Eksterne kurser udbudt af DGI 
Der kan ansøges om 100 % tilskud til sådanne kurser. Det er dog vigtigt at tilmelde sig som 

medlem af DcH Herning for at få andel i den rabat, der ydes til medlemmer af DGI hvilket DcH 

Herning er.  

 Kurser udbudt af private aktører 
Der kan ansøges om 50 % tilskud til disse kurser.  

 

Der skal ved deltagelse i kurser gives følgende oplysninger til kasseren: 

 Ansøgningen sendes i god tid, der må forventes en sagsbehandlingstid. Der skal være søgt 

før kurset starter. 

 Kopi af kursusfakturaen, som skal være udskrevet til foreningen, og som skal oplyse 
kursusdeltageren navn. Gør den ikke det, må navnet oplyses på følgebrevet. 

 Kopi af eventuelle omkostningsbilag hvorpå skal noteres hvilket kursus og hvilken person. 
 Vigtigt at der er vedlagt en kursusbeskrivelse!! Det vil altid være muligt, at rekvirere en 

kursusbeskrivelse ved tilmeldingen.  


