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Tilskudsregler år 2022 
____________________________________ 

 

Baneskydning: 

• For alle skytter på DGI Fyns landsdelshold og foreningshold til DM gælder det, at 

DGI Fyn betaler det individuelle indskud for den disciplin, skytten er udtaget til at 

skyde. 

• DGI Fyn betaler kun indskud for foreningshold, der har deltaget i sæsonens hold-

turnering. 

• DGI Fyn betaler tilskud til langdistanceammunition på kr. 180,00/200 m serie og 

300,00/300 m serie til alle fynske skytter til og med det år, de fylder 25, som delta-

ger ved DM og Fynsstævnet. 

• OBS For at få udbetalt tilskud skal foreningerne selv indsende ansøgning til konto-

ret senest den 1. oktober i indeværende år. Ansøgningsskema vil blive lagt på hjem-

mesiden. 

 

 

Terrænskydning – gevær: 

• For skytter på DGI Fyns landsdelshold gælder det, at DGI Fyn betaler indskud til 

DM for den holdskydning, som skytten er udtaget til at skyde. 

• DGI Fyn betaler tilskud til langdistanceammunition på kr. 400,00/serie til, alle fyn-

ske skytter til og med det år, de fylder 25, som deltager ved DM. 

• DGI Fyn betaler et transporttilskud til hver deltager på DGI’s landsdelshold på 50 

kr. 

• OBS For at få udbetalt tilskud skal foreningerne selv indsende ansøgning til konto-

ret senest den 1. oktober i indeværende år. Ansøgningsskema vil blive lagt på hjem-

mesiden. 

 

 

Terrænskydning – pistol: 

• For skytter på DGI Fyns landsdelshold til DM gælder det, at DGI Fyn betaler det 

individuelle indskud for den holddisciplin, som skytten er udtaget til at skyde. 

• DGI Fyn betaler et transporttilskud til hver deltager på DGI’s landsdelshold på 50 

kr. 

• Afholdes DM min. 150 km uden for landsdelsforeningens område, ydes der et over-

natningstilskud på 200 kr. til skytter, der deltager i landsdelshold i flere discipliner 

over 2 dage. 

• OBS For at få udbetalt tilskud skal foreningerne selv indsende ansøgning til konto-

ret senest den 1. oktober i indeværende år. Ansøgningsskema vil blive lagt på hjem-

mesiden. 
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Side 2 

Skole DM i Skydning: 

• Tilskud fra DGI afregnes direkte til de lokalforeninger, der har deltaget med fuld-

tallige hold i skoleskydningen. 

 

 

Holdturnering: 

• Det er gratis at deltage i DGI Fyns holdturneringer. 

 

 

Aftenstævne: 

• DGI Fyn betaler baneleje for fynske skytter ved deltagelse i aftenstævner. 

 

 

Uddannelse: 

• Kursuspris dækkes ved deltagelse i DGI’s lederuddannelse, såfremt der ikke kan 

opnås kommunalt tilskud. Ansøgning om refusion med kopi af afslag fra kommu-

nen sendes til DGI Fyn. 

• Kursuspris til DGI Fyn Skydnings træner 1 og træner 2 kurser dækkes med op til 

50%, såfremt der ikke ydes andet tilskud fra kommunen. Ansøgning om refusion 

med kopi af afslag fra kommunen sendes til DGI Fyn.  

 

 

PR-trailer: 

• Foreninger der er medlem af DGI Fyn kan vederlagsfrit låne den af DGI Fyn ejede 

PR-trailer. Bemærk at udgiften til hagl, brochurer etc., samt kørsel med traileren er 

for foreningens egen regning. Foreningen skal selv sørge for fornødne tilladelser 

ved lodsejer og politi. 

 

 

IR-våben: 
• De af DGI Fyn Skydning ejede IR-våben kan lånes vederlagsfrit. Såfremt noget går 

i stykker på våbnene, dækkes dette af låner. Der skal altid være skyttefaglige perso-

ner til stede ved brug af IR-våbnene. 

Kontakt kontoret for udlån. 

 

Airsoft-udstyr: 
• DGI Fyn Skydning har udstyr til Airsoft Challenge, som kan lånes vederlagsfrit. 

Såfremt noget går i stykker, dækkes dette af låner. Hvis man ønsker at låne udsty-

ret, kontaktes Charlotte Jakobsen for yderligere information. 

 

Bemærk; det er et krav, at der er mindst én person til stede, som har kendskab til 

anvendelsen af udstyret. Konsulenten kan være behjælpelig med at formidle kon-

takten, hvis disciplinen er ny i foreningen. 
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Side 3 

Bueskydningsudstyr: 
• DGI Fyn Skydning har udstyr til bueskydning, som kan lånes vederlagsfrit. Såfremt 

noget går i stykker dækkes dette af låner. Hvis man ønsker at låne udstyret, kontak-

tes Charlotte Jakobsen for yderligere information. 

 

Bemærk, at det er et krav, at der er mindst én person til stede, som har kendskab til 

anvendelsen af udstyret. Konsulenten kan være behjælpelig med at formidle kon-

takten, hvis disciplinen er ny i foreningen. 

 

 

 

 

Opdateret den 15. februar 2022. 


