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1 International Elite 
 
For at opnå støtte som International Elite skal atleten have indfriet et af kravene i Elitekonceptet til 
Iinternational Elite og være optaget i klubbens elitegruppe. Det forudsættes, at atleten opfylder de i 
elitekonceptet angivne forventninger til atleten for at være berettet til støtte. 
 
Udover den specifikt angivne støtte, kan atleten søge om yderligere støtte ved skriftlig ansøgning til 
Idræts- og udvalget (IUU). 
 
 
Klubben yder følgende støtte: 
 

• Alle startgebyrer i Danmark betales inklusive transport, forplejning og overnatninger, såfremt 
dette er nødvendigt. Der henvises til klubbens retningslinier for tilskud herfor. 

 

• Transport samt forplejning og overnatninger ved op til 4 elitestævner i DK. 
Der henvises til klubbens retningslinier for tilskud herfor. 
 

• Startgebyrer i Europa op til tre stævner betales i henhold til godkendt konkurrenceplan. Der skal 
foreligge en specifik ansøgning om transport, forplejning og overnatning. Der henvises til 
klubbens retningslinier for tilskud herfor.  
 

• Betaling af DAF gebyr ved eventuel deltagelse til landsholdet. 
 

• Ekstra tilskud på 1.000,- kr. til klubbens træningslejr i påsken. 
 

• Tilskud til yderligere træningslejr, såfremt der foreligger en plan herfor der kan godkendes af 
Idræts- og undgosmudvalget. 
 

• Betaling af DAF elite kontingent. 
 

• Tøjpakke – AAC tøj, der købes hos Inter Sport i Amager Centeret 2.000,- kr. 
 

• Tilslud til behandling herunder skadesbehandling og massage op til 4.000,-  
(kan ikke akkumuleres). 
 

• Indendørs træning i forbindelse med indesæsonen, koordneret af klubbens elitetrænere og 
sammen med øvrige atleter. Op til to træningspas pr. uge. 
 

• Øvrigt individuelt tilskud efter nærmere aftale med Idræts- og ungdomsudvalget. 
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2 Elite Ultra 
 
For at opnå støtte som Elite Ultra skal atleten have indfriet et af kravene i Elitekonceptet til Elite Ultra og 
være optaget i klubbens elitegruppe. Det forudsættes, at atleten opfylder de i elitekonceptet angivne 
forventninger til atleten for at være berettet til støtte. 
 
Udover den specifikt angivne støtte, kan atleten søge om yderligere støtte ved skriftlig ansøgning til 
Idræts- og udvalget (IUU). 
 
 
Klubben yder følgende støtte: 
 

• Alle startgebyrer i Danmark betales inklusive transport, samt forplejning og overnatninger ved 
DM, såfremt dette er nødvendigt. Der henvises til klubbens retningslinier for tilskud herfor. 

 

• Transport samt forplejning og overnatninger ved op til 3 elitestævner i DK. 
Der henvises til klubbens retningslinier for tilskud herfor. 

 

• Startgebyrer i Europa op til to stævner betales i henhold til godkendt konkurrenceplan. Der skal 
foreligge en specifik ansøgning om transport, forplejning og overnatning. Der henvises til 
klubbens retningslinier for tilskud herfor.  
 

• Betaling af DAF gebyr ved eventuel deltagelse til landsholdet 
 

• Ekstra tilskud på 1.000,- kr. til klubbens træningslejr i påsken. 
 

• Tilskud til yderligere træningslejr, såfremt der foreligger en plan herfor der kan godkendes af 
Idræts- og undgosmudvalget. 
 

• Betaling af DAF elite kontingent. 
 

• Tøjpakke – AAC tøj, der købes hos Inter Sport i Amager Centeret 1.750,- kr. 
 

• Tilslud til behandling herunder skadesbehandling og massage op til 3.500,-  
(kan ikke akkumuleres). 
 

• Indendørs træning i forbindelse med indesæsonen, koordneret af klubbens elitetrænere og 
sammen med øvrige atleter. Op til to træningspas pr. uge. 
 

• Øvrigt individuelt tilskud efter nærmere aftale med Idræts- og ungdomsudvalget. 
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3 National Elite 
 
For at opnå støtte som National Elite skal atleten have indfriet et af kravene i Elitekonceptet til National 
Elite og være optaget i klubbens elitegruppe. Det forudsættes, at atleten opfylder de i elitekonceptet 
angivne forventninger til atleten for at være berettet til støtte. 
 
Udover den specifikt angivne støtte, kan atleten søge om yderligere støtte ved skriftlig ansøgning til 
Idræts- og udvalget (IUU). 
 
 
Klubben yder følgende støtte: 
 

• Alle startgebyrer i Danmark betales inklusive transport, samt forplejning og overnatninger ved 
DM, såfremt dette er nødvendigt. Der henvises til klubbens retningslinier for tilskud herfor. 

 

• Transport samt forplejning og overnatninger ved op til 2 elitestævner i DK. 
Der henvises til klubbens retningslinier for tilskud herfor  
 

• Startgebyrer i Europa op til et stævne betales i henhold til godkendt konkurrenceplan. Der skal 
foreligge en specifik ansøgning om transport, forplejning og overnatning. Der henvises til 
klubbens retningslinier for tilskud herfor.  
 

• Betaling af DAF gebyr ved eventuel deltagelse til landsholdet 
 

• Ekstra tilskud på 1.000,- kr. til klubbens træningslejr i påsken. 
 

• Tilskud til yderligere træningslejr, såfremt der foreligger en plan herfor der kan godkendes af 
Idræts- og undgosmudvalget. 
 

• Deltagelse til klubbens Elitetur til f.eks. VU-spelen i Göteborg. 
 

• Betaling af DAF elite kontingent. 
 

• Tøjpakke – AAC tøj, der købes hos Inter Sport i Amager Centeret 1.500,- kr. 
 

• Tilslud til behandling herunder skadesbehandling og massage op til 3.000,-  
(kan ikke akkumuleres). 
 

• Indendørs træning i forbindelse med indesæsonen, koordneret af klubbens elitetrænere og 
sammen med øvrige atleter. Op til to træningspas pr. uge. 
 

• Øvrigt individuelt tilskud efter nærmere aftale med Idræts- og ungdomsudvalget. 
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4 Talent 
 
For at opnå støtte som Talent skal atleten have indfriet et af kravene i Elitekonceptet til Talent og være 
optaget i klubbens elitegruppe. Det forudsættes, at atleten opfylder de i elitekonceptet angivne 
forventninger til atleten for at være berettet til støtte. 
 
Udover den specifikt angivne støtte, kan atleten søge om yderligere støtte ved skriftlig ansøgning til 
Idræts- og udvalget (IUU). 
 
 
Klubben yder følgende støtte: 
 

• Alle startgebyrer i Danmark betales inklusive transport, samt forplejning og overnatninger ved 
DM og DMU, såfremt dette er nødvendigt. Der henvises til klubbens retningslinier for tilskud 
herfor. 
 

• Transport samt forplejning og overnatninger ved op til 1 elitestævner i DK. 
Der henvises til klubbens retningslinier for tilskud herfor.  
 

• Betaling af DAF gebyr ved eventuel deltagelse til landsholdet 
 

• Betaling af DAF gebyr ved deltagelse i talentudvikling - Talentudvikling 
 

• Ekstra tilskud på 1.000,- kr. til klubbens træningslejr i påsken. 
 

• Tilskud til yderligere træningslejr, såfremt der foreligger en plan herfor der kan godkendes af 
Idræts- og undgosmudvalget. 
 

• Deltagelse til klubbens Elitetur til f.eks. VU-spelen i Göteborg. 
 

• Tøjpakke – AAC tøj, der købes hos Inter Sport i Amager Centeret 1.000,- kr. 
 

• Tilslud til behandling herunder skadesbehandling og massage op til 2.000,-  
(kan ikke akkumuleres). 
 

• Indendørs træning i forbindelse med indesæsonen, koordneret af klubbens elitetrænere og 
sammen med øvrige atleter. Op til et træningspas pr. uge. 
 

• Øvrigt individuelt tilskud efter nærmere aftale med Idræts- og ungdomsudvalget. 
 
 


