
 
 
 
 

 

HOLDAFTALE 
– for ulønnede holdledere/instruktører/hjælpetrænere i SG 

 
Dette er en aftale mellem  
Svendborg GF, Ryttervej 70, 5700 Svendborg, tlf. 62228000, mail: kontoret@svendborg-gf.dk 
   & 
Holdleder, instruktører og hjælpetrænere på XXX 
Holdleder: XXX 
 
1. Aftaleperiode 
Fra den XXX  til den XXX 
 
 2. Funktion 

1. Teamet for XXX  aftaler selv fordelingen af opgaver på holdet. 
 
 3 Funktions-/træningssted 
        1.   Træningssted er SG-Huset, Ryttervej 70, 5700 Svendborg 
 
4. Økonomisk godtgørelse 
1. Der er afsat en pulje på XXX kr. som udbetales ifølge skattemyndighedernes anvisning om 

omkostningsgodtgørelse. Som en del af puljen forventer vi at holdet deltager i de for holdet 
relevante opvisninger, konkurrencer og øvrige arrangementer. De daglige træninger samt 
ekstratræninger er også en del af puljen, herunder også eventuelle udgifter til eksterne 
undervisere. 
Der udbetales dels som udokumenterede udgifter til telefon/internet, administration samt 
køb, vask og  vedligehold af sportstøj. Desuden udbetales som kørselsgodtgørelse. 

            
Ved kørsel ud over 21 km/træning, kursus, stævne eller konkurrence udbetales 
kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil efter statens lave takst 2018 1.94 kr./km. Afstanden 
beregnes fra hjemadressen til aktivitetssted ifølge KRAK. Transportudgifter til bus/tog 
godtgøres ifølge bilag. Ved Konkurrencer udenfor Fyn ydes der kun kørselstilskud til en bil 
pr. hold. Ved konkurrencer er det en bil pr. konkurrencehold, men vi opfordrer til samkørsel. 
Ved deltagelse i stævner og lignende udenfor Danmarks grænser skal kørselsgodtgørelse 
aftales med  formanden for udvalget. 

   
Omkostningsgodtgørelse udbetales i 2 rater, 1. rate i ugen op til jul og rate 2 efter 
sæsonafslutning. 
For at puljen kan fordeles retmæssigt skal fordelingsnøglen skrives på denne holdaftale.  
Kørselsregnskabet laves separat for hver enkelt instruktør, og sendes til SG`s kontor. 
Køresedlen kan finde på dette link https://www.svendborg-gf.dk/dokumenter 

 
         Såfremt aftalen bringes til ophør i aftaleperioden, reduceres de nævnte beløb  
forholdsmæssigt. 



 
 

 

 
5. kontingentrabat 

1. Som holdleder/instruktør/hjælpetræner opnår du tilskud til kontingent på andre hold i SG.  
2. Tilskuddet er afhængigt af antal undervisningstimer/uge  i SG og bliver reguleret herefter 

(se SG håndbog) 
 
6. Holdlederens/instruktørens/hjælpeinstruktørens kompetence til indgå aftaler med 3. mand 

1. Træneren kan ikke , forpligte foreningen økonomisk i forhold til 3. mand, uden en 
godkendelse fra afdelingens udvalg. 

 
7. Sponsoraftaler 

1. Holdlederen/instruktøren/hjælpeinstruktøren er forpligtet på at bære den 
sportsbeklædning som klubben stiller til rådighed når det forventes. 

 
8. Indhentning af oplysninger 

1. Foreningen har pligt til at indhente oplysninger i henhold til børneattestloven og 
bekendtgørelsen om behandling i Det Centrale Kriminalregister om 
instruktører/hjælpeinstruktører med direkte tilknytning til eller som fast færden blandt 
børn og unge under 15 år.  
 

9. Instruktørdata 

Navn  

Reg. Nr.   Konto nr.   

Kontingentrabat 
(Hvilke(t) hold går du på?) 

 Træningstimer 
(Træningstimer pr. uge i alt) 

 

Godtgørelse rate 1 
(% af pulje + præcist beløb) 

 

Godtgørelse rate 2 
(% af pulje + præcist beløb) 

 

Kommentar 
(Holdleder eller andet) 

 

 

Navn  

Reg. Nr.   Konto nr.   

Kontingentrabat 
(Hvilke(t) hold går du på?) 

 Træningstimer 
(Træningstimer pr. uge i alt) 

 

Godtgørelse rate 1 
(% af pulje + præcist beløb) 

 

Godtgørelse rate 2 
(% af pulje + præcist beløb) 

 

Kommentar 
(Holdleder eller andet) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

Navn  

Reg. Nr.   Konto nr.   

Kontingentrabat 
(Hvilke(t) hold går du på?) 

 Træningstimer 
(Træningstimer pr. uge i alt) 

 

Godtgørelse rate 1 
(% af pulje + præcist beløb) 

 

Godtgørelse rate 2 
(% af pulje + præcist beløb) 

 

Kommentar 
(Holdleder eller andet) 

 

 

Navn  

Reg. Nr.   Konto nr.   

Kontingentrabat 
(Hvilke(t) hold går du på?) 

 Træningstimer 
(Træningstimer pr. uge i alt) 

 

Godtgørelse rate 1 
(% af pulje + præcist beløb) 

 

Godtgørelse rate 2 
(% af pulje + præcist beløb) 

 

Kommentar 
(Holdleder eller andet) 

 

 

Navn  

Reg. Nr.   Konto nr.   

Kontingentrabat 
(Hvilke(t) hold går du på?) 

 Træningstimer 
(Træningstimer pr. uge i alt) 

 

Godtgørelse rate 1 
(% af pulje + præcist beløb) 

 

Godtgørelse rate 2 
(% af pulje + præcist beløb) 

 

Kommentar 
(Holdleder eller andet) 

 

 
10. Underskrift af parterne 
Dato: Navn:   Dato: Navn:   
 
_______ _________________________ _______ __________________________ 
 
_______ _________________________ _______ __________________________ 
 
_______ _________________________ _______ __________________________ 
 
 
Dato: Udvalgsformand 
 
_______ ___________________________ 



 
 

 

 
 


