
Kære klubber og udvalg.  
 
Så er det tid til at starte årets budgetproces. 
I år bliver lidt anderledes end tidligere, da DFU nu overgå til den nye 4-årige strategi med 
støtte fra DIF. Derfor har vi også valgt, at der bliver mulighed for dialoger omkring 
budgetprocessen på årets klubudviklingsseminar, hvor vi også inviterer udvalgene. 
Klubberne og udvalgene får her mulighed for at forventningsafstemme og danne et fælles 
grundlag.  
Derfor vil vi gerne igen understrege vigtigheden af Jeres deltagelse til seminaret  
 
I stedet for at I skal bruge tid på af lægge budgetter for aktiviteterne, har vi I år set på, 
hvilke beløb og aktiviteter vi historisk set, kan se der ansøges om, og forsøgt at ramme en 
fællesnævner (se herunder).  
Det betyder IKKE, at I ikke kan ansøge om andre beløb.  
Det betyder IKKE, at I ikke kan ansøge om støtte til andre ting end nedenstående.  
Nedenstående blot ment som inspiration, og er et udtryk for, hvad der har været ansøgt 
om de foregående år. 
 
Vi vil gerne opfordre Jer til at stille spørgsmål til bestyrelsen, intet spørgsmål er for lille.  
Dette er nyt for alle, der skal afklares en del her i starten – det er derfor vigtigt, I er med til 
at bestemme, hvordan det skal køre fremadrettet.  
 
Budget oplæg 2018 
Der kan ansøges om følgende fra klubber: 
 
Fællesstævner – pulje på 5 x 10.000 kr.  
Intet krav om storfly – men mindst 2 klubber skal arbejde sammen om et fællesstævne 
(gerne 3). Klubberne samler deres fly hos en anden klub, tager medlemmer og instruktører 
med og gennemfører weekenden. Må gerne flyttes mellem lokationer i tilfælde af vejrlig.  
Støtte udbetales på bagkant, efter indsendelse af reklame/historie fra weekenden, med 
billeder og evt. video, som DFU må bruge til markedsføring. 
 
Storflystævner – pulje på 6 x 10.000 kr. 
Krav om storfly.  Krav om at mindst 1 disciplinaktivitet kobles på (med støtte fra AU) 
Støtte udbetales på bagkant, efter indsendelse af reklame/historie fra weekenden, med 
billeder og evt. video, som DFU må bruge til markedsføring. 
 
Såfremt det lykkes klubberne at lave overskud på fælles- eller storfly stævner udbetaler 
DFU stadig støtte, som vi opfordrer klubberne til at bruge på optimering af faciliteter og 
klubudvikling  
 
 



Disciplinaktiviteter 
Der kan fra både klubber og disciplinrepræsentanter søges om op til 5.000 kr. i støtte til 
følgende arrangementer: 
 
Udtjeksweekend (videreuddannelse, klubudvikling og fastholdelse) 

‐ FS, FF, WS 
 
Skillcamps (disciplinudvikling, bredde og talent niveau, fastholdelse) 

‐ FS, FF, WS, Præcision 
 
Skærmflyvningskurser 

‐ CP  
 
Vi forventer at modtage ansøgninger fra AU til bredde- og talentprojekter i alle discipliner, 
ligesom de foregående år – keep up the good work. 
 
Derudover modtager vi gerne ansøgninger som klubber eller disciplinrepræsentanter 
mener, kan gøre en forskel for sporten og/eller deres klub. Inspiration fra der foregående 
år:  

‐ DFU Cup tunnel  
‐ Freefly forårstur  
‐ Wingsuit udlandstur  
‐ Klubtunneltur  
‐ Freefly mentor projekt 
‐ … og meget mere 

 
SU afholder særskilt budgetmøde, hvor eliteprojekterne og alle konkurrencer (national og 
international) ligger.  
 
HUSK HUSK – det er ikke for sent at byde ind på vores konkurrencer for 2018 eller 2019. 
 
IU og MU skal indsende budgetter ligesom de foregående år.  
 
På klubudviklingsseminaret d. 30/9-1/10 får I et mere dybdegående indblik i den nye 
strategi, og hvilke muligheder der ligger heri, særligt for den enkelte klub. 
Vi håber dette ligeledes vil inspirere Jer til at tænke nyt og anderledes i forbindelse med 
budgetprocessen. 
 
Vi ser meget frem til at modtage Jeres budgetansøgning IKKE SENERE END D. 22. 
oktober 2017 
 
Mvh DFU’s bestyrelse 


