
 

 
Ansøgning om aktivitetstilskud 

Stævner & andre aktiviteter for atletikudøvere 

 

 
 

Hvilken aktivitet?:  

Aktivitetens 
formål: 

 

Arrangør:  

Dato:  

Pris: 
Pris for selve aktiviteten 

 
Brugerbetaling 

 
Sak77s andel 

 

Hvordan skal 
betaling foregå?: 

 

Transport-
omkostninger?: 
Se nederst om refusion af 
kørselsudgifter 

Kørsel (2011:      2,00 kr./km) Anden transport (aflever bilag) 
Fra/til  Fra/til  
Antal km i alt  Transportmiddel  
Pris i alt  Pris  
SAK77s andel  SAK77s andel  

 

Andre 
omkostninger?: 

Overnatning (aflever bilag) Entré (aflever bilag) 
Sted:    
Antal døgn    
Pris i alt    

 

Vedlæg evt. beskrivelse eller angiv evt. www.____________________________________ 

Konto til evt. 
refusion 

Reg.nr.:_________   Konto nr.:_______________________________ 

Samlet beløb i kr. 
 

Tilmeldingsprocedure: 
 

• Udfyld og indsend ansøgningsskema til formanden (formand@SAK77.dk) med kopi til kasserer 
(kasserer@SAK77.dk). Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmesiden eller rekvireres hos 
såvel formand som kasserer.  

• Af hensyn til likviditeten skal eventuel brugerbetaling opkræves og indkasseres inden 
arrangementet. Der kan anmodes om eventuelt forskud hos kasserer i rimelig god tid. 

• Efter endt kursus fremsendes straks bilag til kasserer, der overfører penge til den angivne konto.  
Carmen Fløjgaard, Mysundevej 6,  8600 SilkeborgC  

 
SAK77 dækker kørsel som følger: Danmarksturnering, holdkampe         100 % 
 JFM og DM 75 % 
 Andre DAF-stævner  50 % 
 Øvrige stævner 33 % 
 Øvrige aktiviteter (herunder kurser) 75 % 
 
Fx. 4 atleter til DM i Århus: 90 km. á kr. 2,00 = krr. 200,00. SAK77 betaler kr. 150,00 (75%) og hver atlet betaler kr. 16,75 til føreren af bilen.  
Ved anden transport anvendes tilsvarende procentsatser ud fra de faktiske udgifter. 

 

Navn:  Tlf. nr.:  

Gade:  Mobil:  

Postnr./by:  E-mail:  


	Navn: 
	Tlf nr: 
	Gade: 
	Mobil: 
	Postnrby: 
	Email: 
	Hvilken aktivitet: 
	Aktivitetens formål: 
	Arrangør: 
	Dato: 
	Pris for selve aktiviteten: 
	Brugerbetaling: 
	Sak77s andel: 
	Hvordan skal betaling foregå: 
	Fratil: 
	Fratil_2: 
	Antal km i alt: 
	Transportmiddel: 
	Pris i alt: 
	Pris_2: 
	SAK77s andel: 
	SAK77s andel_2: 
	Sted: 
	Entré aflever bilagSted: 
	Entré aflever bilagSted_2: 
	Antal døgn: 
	Entré aflever bilagAntal døgn: 
	Entré aflever bilagAntal døgn_2: 
	Pris i alt_2: 
	Entré aflever bilagPris i alt: 
	Entré aflever bilagPris i alt_2: 
	Vedlæg evt beskrivelse eller angiv evt www: 
	Regnr: 
	Konto nr: 
	Samlet beløb i kr: 


