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Landsholdene ønsker at give mange løbere mulighed for træning og inspiration og forsøger derfor at holde 
omkostninger i forbindelse med alle aktiviteter så lave som muligt. Niveauet for deltagerbetaling i dette dokument er 
baseret på de forventede omkostninger, og den oplyste pris er ”worst-case”, dvs. at der kun bliver opkrævet 
deltagerbetaling for de faktiske udgifter og aldrig mere end udmeldt. 
Deltagerbetaling opkræves altid via atletens klub. Dette er aftalt med DOFs hovedbestyrelse.  

I arbejdet med Eliteplan 2021-2024 er der nedsat en finansieringsarbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har lavet nogle 
principper for deltagerbetalingen, som er fulgt i budget 2023. Principperne er: 
 
Årsfee til landsholdsgrupper 

• Årsfee dækker atletens deltagelse i en landsholdsgruppe, inkl. træneropfølgning, rejseaktiviteter mv. 

• Årsfee opkræves hos atletens klub. 

• Årsfee fastsættes årligt, inden det pågældende år starter. 

• Årsfee er fast, og reduceres ikke, uanset aflysning af rejseaktiviteter grundet f.eks. Covid-19. 

Deltagerbetaling på aktiviteter 

• På landsholdsaktiviteter, hvor der er deltagerbetaling for nogle eller alle atleter, skal der i starten af året 

fastsættes en maks. pris for aktiviteten. Opkrævningen for aktiviteten overstiger ikke den fastsatte maks. pris. 

• Der skal afregnes til kostpris, såfremt aktiviteten ender med at være billigere end forventet. 

• Ved opkrævning sendes en faktura til deltagende atlets klub. Med fakturaen sendes et turregnskab. 

• Der opkræves ikke deltagerbetaling til WMTBOC, EMTBOC, World Cups, WJMTBOC og EJMTBOC. 

Sportschef 
Anders Hav Bachhausen 
+45 6178 3576 
ab@do-f.dk 
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Senior Kr. 10.000,- 

Junior Kr. 10.000,- 

 
For ryttere i senior og juinior-gruppen dækker årsfee udgifter i forbindelse med landsholdsaktiviteter. Enkelte 
aktiviteter kan blive pålagt delvis deltagerbetaling. 
For U17-ryttere, og ryttere der ikke er i landsholdsgruppe opkræves der fuld egenbetaling pr. aktivitet. Dog dækker 
DOF deltagergebyr for U17-ryttere ved EYMTBOC. 
 

 

aktivitet Maks. pris 

Træningssamling 

Januar/februar 

Danmark 

Kr. 700 

Fuld egenbetaling for U17-ryttere. 

MTBO Camp 

19.-23. april 

Danmark 

Kr. 2.500 

Fuld egenbetaling for alle 

Frivillig deltagelse, da lige før EM. 

EYMTBOC 

24.-30 april 

Portugal 

Kr. 7.500 

DOF betaler deltagergebyr 

Derudover fuld egenbetaling 

VM-træningslejr 

4.-10. juli 

Tjekkiet 

Fuld egenbetaling på Kr. 4.600 for ryttere, der ikke betaler årsfee. 

Delvis egenbetaling på Kr. 2.000 for ryttere på årsfee. 

Træningssamling 

November 

Danmark 

Kr. 700 

Fuld egenbetaling for U17-ryttere. 

 


