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Retningslinjer for tildeling af stipendiestøtte fra Dansk Orienteringsforbund 
 

Baggrund: 
I samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og DOF er der afsat et beløb, der er øremærket til individuel økonomisk 

støtte til løberne. 

Formål: 
Formålet er at den enkelte løber har mulighed for at optimere sin satsning, og ikke har behov for supplerende indtægt 

sideløbende med satsning og studier. Det er målet at den enkelte løbers økonomi balancerer, og at det ikke er nødvendigt 

at tage supplerende arbejde – der skal skabes mulighed for at satse optimalt. 

Målgruppe: 
Løbere i verdensklassegruppen kan modtage individuel økonomisk støtte. 

Hvad kan støtten dække: 
Støtten kan f. eks dække udgifter til: 

 Fysioterapi 

 Medlemskab af træningscenter 

 Transport 

 Andre sportsrelaterede udgifter 

Den individuelle støtte er behovsstyret, og udbetales som B-indkomst. Støttemodtagere skal føre sportsregnskab, se 

Team Danmarks hæfte Skat og Sport: 

http://www.teamdanmark.dk/~/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Udgivelser/Karriere/S

kat%20og%20Sport%202011.ashx 

Der vil altid blive anlagt en individuel vurdering og fordi man én gang har modtaget stipendiestøtte, er det ikke 

ensbetydende med at man bliver ved med at modtage støtte. 

Der er ikke faste kriterier for tildeling af støtte – det sker på baggrund af individuel vurdering og afhænger desuden af 

hvor mange løbere, der har behov, samt hvor mange penge der er til rådighed. 

Indstillingsprocedure: 

 Landstræneren kan indstille en løber til at modtage økonomisk støtte 

 Støtte tildeles ved beslutning i arbejdsgruppen 

Yderligere oplysninger om støttemulighed kan fås ved henvendelse til landstræneren. 

Beløbsramme: 
Den samlede beløbsramme besluttes i forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftale med Team Danmark. 

Udbetaling finder sted i overensstemmelse med TD’s retningslinjer for bevilling af ”Direkte økonomisk støtte til 

elitesportsfolk” 
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