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Principper og retningslinjer for  

honorar og egenbetaling ved DFU støttede aktiviteter 

 

Principper 

− DFU ønsker at sikre sine medlemmer de dygtigste danske trænere1, og vil derfor motivere de danske trænere 

til at afholde aktiviteter gennem muligheden for et honorar. 

− DFU ønsker at sikre ensartet honorar til trænere indenfor alle discipliner 

− DFU ønsker gennemsigtighed og synlighed overfor medlemmerne omkring hvad deres kontingent og 

egenbetaling anvendes til ifm. aktiviteter og honorarer til trænere (nationale og internationale) 

− DFU ønsker at give klubberne mulighed for at honorere danske trænere på lige fod med udenlandske 

trænere, når aktiviteternes kompleksitet og trænerens kompetencer ligger på samme niveau.  

Retningslinjer 

▪ Ved DFU støttede aktiviteter har klubben mulighed for at fastsætte deltageres egenbetaling 

▪ Egenbetalingens størrelse fastsættes af klubben og skal være af rimelig karakter 

▪ Egenbetalingen kan benyttes til at øge den DFU støttede aktivitets kapacitet eller som en rimelig fortjeneste til 

klubben der afholder aktiviteten 

▪ Egenbetaling ved DFU støttede aktiviteter kan ikke benyttes til at øge standardbeløbet til coachens honorar 

▪ Ved DFU støttede aktiviteter har klubben mulighed for at honorere træneren med standardtaksten for 

trænerhonorar fastsat af DFU 

▪ Coachen har ret til at gøre krav på honoraret, men kan frasige sig det, hvorefter klubben kan benytte beløbet 

til at øge den DFU støttede aktivitets kapacitet eller som rimelig fortjeneste til klubben der afholder 

aktiviteten 

▪ Afholdende klub er forpligtet til at tilbyde kost til coachen, hvilket enten kan udføres igennem gratis adgang til 

måltider eller som udbetaling af DFU’s diæt satser2 

▪ Coachens dækning af kost og transportudgifter3, kan fravælges på samme vilkår som honoraret, hvorefter 

klubben kan benytte beløbet til at øge den DFU støttede aktivitets kapacitet eller som rimelig fortjeneste til 

klubben der afholder aktiviteten 

▪ Ved aktiviteter af særlig høj kompleksitet, vil det være muligt for klubberne/ udvalgene at øge 

trænerhonoraret (rekorder o.l. af høj sværhedsgrad) efter aftale med DFU´s bestyrelse. 

▪ Hvis der er egenbetaling og trænerhonoraret øges, skal der fremlægges budget, således at medlemmerne har 

gennemsigtighed for udgifterne  

▪ Honoraret, diæter og kørselsudgifter udbetales til træneren senest 14dage efter aktiviteten er afholdt. 

  Standardbeløb 

o Dagshonorar ved afholdelse af DFU aktiviteter i Grøn kategori (begynder) takseres op til: 200kr. 

o Dagshonorar ved afholdelse af DFU aktiviteter i Gul kategori (øvet) takseres op til: 400kr. 

o Dagshonorar ved afholdelse af DFU aktiviteter i Rød kategori (avanceret) takseres op til: 600kr. 

Hvis der påsættes egenbetaling på DFU støttede aktiviteter kan bestyrelsen altid gøre krav på at se 

budgetberegning for aktiviteten. 

 
1 Trænere defineres som udtjekkere og coaches, som udføre træneropgaver for atleter med C-certifikat 
2 DFUs diætsatser ligger på 150kr. om dagen 
3 Gældende standardtakst for befordring i DFU ses på DFU.DK -> Om DFU – DFU Økonomi 


