
 
GENTOFTE CURLING CLUB 

Stiftet 5. september 1975 

medlem af Dansk Curling Forbund 

 
GENTOFTE CURLING CLUBS REGLER FOR  

SØGNING AF TILSKUD. 
 

 

1. Ansøgere skal være aktive medlemmer af Gentofte Curling Club – d.v.s. kontingentet skal være fuldt betalt, inden der kan ansøges. 
 

2. Ansøgere skal repræsentere Gentofte Curling Club, hvis der er tale om tilskud til en turnering. 
 

3. Ansøgere skal, hvis der er tale om tilskud til en turnering, gennemføre hele arrangementet og spille med hele holdet. 
Der skal seneste 14 dage efter afvikling sendes information til GCC på GCC@gentoftecurling.dk omkring hvorledes en 
turnering/arrangmentet er gået således at klubben kan kommunikere udadtil om klubbens resultater 

 

4. Ansøgere skal udfylde og aflevere inden aktiviteten påbegyndes et skema, hvori det tydeligt fremgår hvad de ansøgte midler skal 
bruges til. Skemaet kan findes på GCC’s hjemmeside. 
 

5. Skemaet sendes til GCC’s bestyrelse, der afgør om tilskudet kan bevilges. 
 

6. Der kan principielt søges tilskud til alt. 
 

Vedtaget af Gentofte Curling Club’s bestyrelse  

GENTOFTE CURLING CLUB 
 



 
GENTOFTE CURLING CLUB 
                STIFTET 5. SEPTEMBER 1975 
        MEDLEM AF DANSK CURLING FORBUND 
      

Tilskudsregler for GCC medlemmer    
    Godkendt af bestyrelsen  
Følgende ydes der klubtilskud til:  14.06.2021  
DM & turneringer senest 30 dage efter stævnets/turneringer/arrangementets afholdelse.    
Øvrige tilskud inde arrangementets tilmelding/afholdelse.    
  
DM turneringer  
Udtagelse til internationale mesterskaber Juniorsamlinger   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tilmeldingstuneringer  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Andet  
Kurser  
Support til turneringer  
Telefon & IT   

Juniorer U.15  Juniorer 15-21  Seniorer  Juniorer U.15  Juniorer 15-21  Seniorer  Juniorer U.15  Juniorer  
15-21  Seniorer  

             Tilskud til Elitecenteret betales af 
klubben efter deltagelse i to  

CurlingFun arrangementer inden 
for de sidste 12 måneder. 

Rejseudgifter til dette betales 
særskilt.  

Tilmeldingsgebyrer  Tilmeldingsgebyrer  Tilmeldingsgebyrer  Tilmeldingsgebyrer  Tilmeldingsgebyr kan 
dækkes af egen 
rejsekonto  

Tilmeldingsgebyr kan 
dækkes af egen 
rejsekonto  

Kurser og deltagelse som frivillig ved mesterskaber 
efter godkendelse af bestyrelsen.  

Transportudgifter til rejser 
vest for Storebælt max. 
gruppebillet med DSB + 
transport station ishal 
begge veje  

Transportudgifter til rejser 
vest for Storebælt max. 
gruppebillet med DSB + 
transport station ishal 
begge veje  

Transport kan dækkes 
af egen rejsekonto  

Transport kan dækkes 
af egen rejsekonto  

Transport kan 
dækkes af egen 
rejsekonto  

Transport kan 
dækkes af egen 
rejsekonto  

Kurser & Elitecenteret kan altid dækkes af egen 
rejsekonto.  

Holdleder rejse sammen 
med holder + rimelig 
overnatning + diæter.  

Holdleder rejse sammen 
med holder  
+ rimelig overnatning  
+ diæter  

  Ydereligere tilskud kan 
søges.  

   Der kan søges op til 
1000. Kr. Pr. Medlem 
såfremt turneringen er 
krævet af DCuF 

Support kan altid dækkes af egen rejsekonto.  

      Indeholder tilmeldingsgebyret fortæring eller lignende dækkes denne del 
ikke af klubben, men kan tages fra rejsekonto.  

Telefon & IT kan altid dækkes af egen rejsekonto ved 
klubfunktioner max DIF’s regler for dette.  

               

For alle tilskud gælder at man skal være medlem af GCC, dvs. at kontingentet skal være indbetalt og man skal ikke være i anden restance til klubben. Dersom en turnering ikke gennemføres god 
sportsånd bortfalder tilskuddet.  

Gentofte Curling Club – Gentofte Sportspark – Ishal 2 – Ved Stadion 8 – 2820 Gentofte - Kassereren 



 


