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Udbetaling af Juniorinstruktørstøtte skal kunne ske kontant til den pågældende klub.  
KSU ønskede at få overført Juniorinstruktørstøtten for vore klubber kontant til klubberne, men det 
kunne ikke lade sig gøre, da man administrerer efter nedstående regler. 
 
Disse regler står p.t. ikke som DSU’s love, men de står som del af den gl. Skakhåndbogen, og der 
blev refereret til dem i afslaget til KSU.  
 
Der ønskes mulighed for at få junior instruktørstøtten betalt til klubberne, se tilføjelse med rødt.    
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GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN  

2.5.3. Ungdomsinstruktørordning  

Dansk Skak Union har vedtaget en aflønning for ungdomsinstruktører. De enkelte hovedkredse kan opstille 
egne kriterier der skal opfyldes, for at der kan opnås støtte. Spørgsmål og konkrete ansøgninger rettes til 
hovedkredsen.  

Støttebeløb  

Hvis en skoleskakklub eller juniorafdelingen i en skakklub har mindst fem tilmeldte elever, som er medlem 
af unionen, kan den modtage en timeløn på maksimalt kr. 100. Denne timeløn består af kr. 50 fra Dansk 
Skak Union, samt en lokal sats på mellem 25,- og 50,- kr. fra hovedkredsen, hvori skoleskakklubben eller 
juniorafdelingen i skakklubben er tilmeldt. Bemærk, at for at kunne modtage støttebeløbet, skal 
hovedkredsen støtte med et beløb svarende til minimum halvdelen af støttebeløbet fra Dansk Skak Union.  

Det maksimale ugentlige antal timer er to timer og det maksimale årlige antal uger er 20 uger.  

Tilskud fra anden side  

Tilskud fra anden side eksempelvis fra kommunen, klubben eller sponsorer modregnes ikke.  

Hovedkredsens ansvar  

Det er hovedkredsens ansvar at:  

• ➢  Drage omsorg for, at budgettet ikke overskrides  
• ➢  Vurdere efter objektive kriterier om en aktivitet kan modtage tilskud  
• ➢  Indsende en oversigt over de aktiviteter, der ønskes tilskud til i den  



pågældende sæson  

• ➢  Fordele støttebeløb fra DSU og hovedkredsen til instruktøren/klubben  

Rapportering  

Når en gruppe er afsluttet, indsendes en oversigt over følgende:  

➢ Instruktørens timeantal 
➢ Instruktørens navn, adresse og cpr-nummer 
➢ Instruktørens aflønning  

➢ Oplysninger om eksterne tilskud 
➢ Navn, adresse og fødselsdato på de deltagende elever  

Endvidere angives, hvorledes tilskuddet ønskes udbetalt.  

 

Udbetaling af tilskud  

Tilskuddet kan:  

• ➢  Udbetales som løn til instruktøren, hvor honoraret er en skattepligtig indkomst og derfor vil 
blive indberettet til skattemyndighederne. Instruktøren skal gøres opmærksom på dette forhold.  

• ➢  Udbetales til skaklubben eller skakforeningen, som selv administrerer sin egen økonomi og 
indberetning til SKAT og anvendelsen af juniorinstruktørstøtten. Jf. skemaet under 2.5.2.4 MOMS, 
kan løn udbetales skattefrit, hvis det udbetales som FRI KONTINGENT. Der skal ikke indberettes 
CPR nummer.   

• ➢  Udbetales" til skoleskakklubben eller juniorafdelingen i skakklubben i form af en konto hos 
Dansk Skaksalg. Hvis klubben udbetaler tilgodehavendet hos Dansk Skaksalg til instruktøren, er 
værdien skattepligtig, hvorfor dette skal indberettes til skattevæsenet.  

Vælger skoleskakklubben eller juniorafdelingen i skakklubben at modtage tilskuddet som en konto i 
Dansk Skaksalg, skal instruktørens cpr-nummer ikke rapporteres. Der skal ligeledes ikke oplyses 
CPR nummer, hvis beløbet overføres til den skakklub eller -forening, som skoleskakklubben eller 
juniorafdelingen hører under.  

À conto tilskud  

Hovedkredsen kan få et à conto tilskud ved at henvende sig til Dansk Skak Unions kasserer.  

Bevilling  

Ansøgningerne bevilges i den rækkefølge, de modtages, hvilket vil sige efter først til mølle 
princippet.  

 



Begrundelse: de fleste skakklubber og foreninger har det materiel, de har brug for. De har i langt 
højere grad brug for et økonomisk tilskud, som de anvender, hvor de har bedst gavn af beløbet.  

Der er ingen grund til at oplyse CPR numre og begynde at trække SKAT af beløbet. Kommunerne 
giver tilskud til vore skakklubber og foreninger uden at bede om CPR nummer på vore juniortrænere. 
Og beløbet kan f.eks. betales som FRI KONTINGENT iflg. SKAKHÅNBOGEN.  

  

 


