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retRetningslinjer for aktivitetstilskud – SK Trial 
  

Dette dokument beskriver retningslinjerne for Aktivitetstilskud – SK Trial, som kan søges 

af DMU klubber ved Sports kommissionen for Trial.  

Dette dokument tegner disse retningslinjer de samlede rammer for puljen.  

 

Puljens størrelse varierer fra år til år, og fastsættes af Sportskommissionen for Trial, inden 

budgetårets start.  

 

Interesserede ansøgere til Aktivitetstilskud – SK Trial, anbefales i høj grad at orientere sig i 

rammerne for puljen, inden man formulerer og indsender en ansøgning.  
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Formål  
  

Formålet med Aktivitetstilskud – SK Trial er at støtte hverdagens fællesskaber og skabe 

rum til udvikling i Trial klubberne.  

  

Midlerne fra puljen skal hjælpe DMU Klubberne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det 

kan f.eks. være til initiativer, som støtter op om DMU vision og strategi.  

 

Ansøgerkreds  
  

Aktivitetstilskud – SK Trial kan ansøges af alle DMU organiserede klubber, der beskæftiger 

sig med Trial. Det er et krav, at ansøgende klub er medlem af DMU.  

  

For at være en del af ansøgerkredsen for Aktivitetstilskud – SK Trial skal ansøgende DMU-

klub opfylde følgende  

• Klubben skal være en godkendt DMU-Klub 

• Klubben skal organisere DMU Trial licenser  

• Aktiviteten skal være målrettet nuværende Trial licenshavere eller med formål at 

skabe nye Trial licenser. 

• Klubben skal have mindst 5 aktive Trial licenser 

 

Listen revideres løbende, og Sportskommissionen for Trial forbeholder sig ret til at rette i 

kravene for ansøgerkredsen. 

  

Beløbskategorier, ansøgningsfrister og svar tider  
  

Aktivitetstilskud – SK Trial uddeler hvert år et beløb som fastsættes i Sportskommissionens 

budget. Dette beløb varierer fra år til år.  

Det tilstræbes at så stort et beløb som muligt af det samlede budget for 

Sportskommissionen afsættes til formålet.  

  

Ansøgninger behandles løbende. Da puljen gælder for et kalenderår, starter 

behandlingerne af ansøgninger i januar måned. 

Der gælder et først-til-mølle-princippet, dog under forudsætning af, at ansøgere og 

ansøgninger ligger inden for retningslinjerne for Aktivitetstilskud – SK Trial. 

Sportskommissionen for Trial tilstræber at behandle og besvare ansøgninger inden for 

maximalt fire uger efter, at ansøgningen er modtaget.   

  

I behandlingen af ansøgninger vil Sportskommissionen for Trial prioritere støtte til 

ambitiøse og målrettede udviklingsprojekter med fokus på at aktivere flest mulige Trial 

licens kørere, og/eller øge Klubbens tilgængelighed og synlighed i det omkringliggende 

samfund. Se i øvrigt tildelingskriterier for puljen 
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Ansøgningsprocedure  
  

Ansøgning til Aktivitetstilskud – SK Trial foregår elektronisk ved at sende en mail med et 

udfyldt ansøgningsdokument til mailadressen sktrial@dmusport.dk 

   

I ansøgningsdokumentet bliver klubben bedt om at udfylde informationer om:  

• Kontaktperson  

• Ansøgningsbeløb   

• Ansøgningsområde  

• Målgruppe  

• Projektoverskrift (max 200 tegn)  

• Projektbeskrivelse (max 2.000 tegn)  

• Afslutningsdato   

• Målsætning (max 500 tegn)  

• Hvordan vises synlighed (max 500 tegn)   

• Budget  

 

Da sagsbehandling primært tager udgangspunkt i ansøgningsdokumentet, bedes alle dele 

af ansøgningsdokumentet udfyldt så fyldestgørende og meningsfuldt, som muligt.  

  

For ansøgninger til projekter, der indgår som afgrænset del i større overordnede projekter, 

kan det anbefales kort og klart at beskrive og/eller i en vedhæftet fil at uploade det 

overordnede projekts budget, så det tydeligt fremgår, hvorledes ansøgningens projekt og 

budget er en selvstændig del af et større hele.  

  

Afslutningsdato  
  

Afslutningsdatoen på en ansøgning skal beskrive, hvornår en eventuel bevilling forventes 

at være benyttet.  

Efter afsluttet aktivitet/projekt fremsendes bevis for synlighed, og DMU vil efterfølgende 

lave en udbetaling af det aftalte beløb til klubbens NEM konto. 

  

I forhold til efterbehandling af bevillinger er det afgørende med en præcis og realistisk 

afslutningsdato, og ansøgende klub anbefales derfor i særlig grad at være opmærksom på 

dette. Husk at projektet/aktiviteten først anses som afsluttet når der fremsendes bevis for 

synlighed – læs mere om dette under punktet Tilgængelighed og kommunikation 

herunder. 

  

Puljen har fokus på at bringe midler i anvendelse og være med til at realisere projekter 

inden for en overskuelig tidshorisont. Derfor kan afslutningsdato for ansøgninger 

maksimalt sættes syv måneder frem i tiden i forhold til dato for ansøgning.  

  

mailto:xxx@dmusport.dk
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I særlige tilfælde kan ansøgninger med afslutningsdato længere frem i tiden komme i 

betragtning til bevilling. Dette kræver forudgående kontakt med Sportskommissionen for 

Trial for godkendelse.   

  

Tilgængelighed og kommunikation  
  

Aktivitetstilskud – SK Trial kræver, at bevillingsmodtagende klubber er opmærksomme på 

at gøre deres aktiviteter og støttede projekter synlige og tilgængelige den i ansøgningen 

angivne målgruppe. Ansøgende klubber skal derfor i ansøgningsplatformen beskrive, 

hvordan de vil arbejde med at gøre projektet og tilknyttede aktiviteter i klubber synlige og 

tilgængelige for målgruppen.  

  

Kommunikation om støttede projekter bidrager til klubbens og DMU’s synlighed og 

tilgængelighed, ligesom lokal omtale af et projekt kan inspirere eventuel interesserede for 

sporten til at starte. Derfor kræver Sportskommissionen for Trial at bevillingsmodtagende 

klubber til aktivt at kommunikere om deres projekter i lokale medier eller i Motorbladet.  

 

Hvordan dette ønskes kommunikeret fra klubben, og på hvilke platforme skal angives i 

ansøgningen under punktet ”Hvordan vises synlighed”.  

 

Hvor mange gange kan klubben ansøge puljen?  
  

Der kan søges støtte til ét enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver klub kan normalt 

ikke få mere end én bevilling i et kalenderår.  

   

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer, og bevilling i ét kalenderår 

er ikke garanti for bevilling til samme formål i efterfølgende kalenderår.  

  

Klubber, der tidligere har fået bevilling fra Aktivitetstilskud – SK Trial, kan først komme i 

betragtning til nye bevillinger i nye kalenderår, når tidligere bevillinger er afsluttet, jf. 

puljens tilskudsbetingelser.  

     
Hvad kan klubben søge støtte til?  
  

Aktivitetstilskud – SK Trial støtter både projekter, der vedrører klubbens grundlæggende 

virke og eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, 

målgrupper og synlighed i samfundet. Klubber kan søge Aktivitetstilskud – SK Trial om 

støtte til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt pr. ansøgning.  

  

Sportskommissionen for Trial vil prioritere støtte til ambitiøse og målrettede 

udviklingsprojekter med fokus på at aktivere flere Trial kører og øge foreningernes 

tilgængelighed og synlighed i det omkringliggende samfund.  
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Inden for disse rammer kan Aktivitetstilskud – SK Trial yde støtte til en lang række 

forskellige projekter med undtagelse af et mindre antal konkrete projekttyper, som puljen 

ikke yder støtte til (se afsnittet ’Hvad kan foreninger ikke søge støtte til?’).  

  

Større anlægsprojekter  

Aktivitetstilskud – SK Trial yder i udgangspunktet ikke støtte til større anlægsprojekter. 

Ansøgninger til denne type projekter afvises dog ikke kategorisk men vurderes kritisk på 

baggrund af, hvor store er, hvor tæt de er på realisering, hvor aktivitetsskabende de er, 

og hvorvidt kommunen er/bør være en aktiv del af projektets realisering.  

  

Projektansættelser  

Støtte til projektansættelser kun kan komme i betragtning i forbindelse med ansøgninger, 

der beskriver et klart selvstændigt formål med projektansættelsen, som ligger ud over 

foreningens drift, samt beskriver en realistisk forankringsplan for finansiering af 

projektansættelsen efter bevillingens udløb.  

  

Hvad kan klubben ikke søge støtte til?  
  

Aktivitetstilskud – SK Trial yder ikke støtte til:  

• Færdige projekter og allerede foretagne investeringer  

• Rene elitesatsninger  

• Faste driftsmæssige udgifter  

o Herunder trænerløn, kører tøj/dragter, faste lokaleudgifter og 

turneringsgebyr  

• Kontingentdækning eller -reduktion  

• Sportsrejser eller sociale udflugter  

• Personligt/individuelt ejet udstyr, herunder præmier og tøj til enkeltpersoner  

 

Tildelingskriterier  
  

I sagsbehandlingen af ansøgninger vil Sportskommissionen for Trial lægge særlig vægt på 

disse overordnede tildelingskriterier:  

  

• Midlerne skal fordeles bredt i hele landet: Det betyder, at Sportskommissionen for 

Trial vil prioritere at støtte ansøgere i geografiske områder, der i mindre grad end 

andre områder har modtaget støtte fra puljen.  

  

• Midlerne skal komme mange kørere til gode: Det betyder, Sportskommissionen for 

Trial vil prioritere at støtte ansøgninger, hvor det ansøgte beløbsstørrelse står mål 

med antallet af kører licenser i den ansøgende forening.  
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• Midlerne skal anvendes til mange typer af formål og aktiviteter: Det betyder, at 

Sportskommissionen for Trial vil prioritere at støtte et bredt udsnit af formål og 

komme til gavn inden for et bredt udsnit af aktiviteterne i dansk Trial.  

  

• Midlerne skal skabe aktivitet: Det betyder, Sportskommissionen for Trial vil 

prioritere at støtte ansøgninger med projekter, der har direkte fokus på  

’slutbrugerne’ i form af aktiviteter for klubben medlemmer, eller endnu bedre bredt 

i Trial miljøet.  

  

• Midlerne skal få flere aktive Trial licenser: Det betyder, at Sportskommissionen for 

Trial vil prioritere at støtte projekter, der kan medvirke til at gøre flere aktive i 

klubberne – enten som aktive Trial licenshavere (kører) eller hjælpere til klubbens 

arrangementer.  

  

• Midlerne skal være med til at skabe udvikling i klubberne: Det betyder, at 

Sportskommissionen for Trial vil prioritere at støtte ansøgninger fra foreninger, der 

fokuserer på udvikling (nye aktiviteter, samarbejder, målgrupper, kompetencer, 

etc.) frem for traditionel drift eller projekter. 

  

• Midlerne skal anvendes i mange klubber frem for få  

Det betyder, at Sportskommissionen for Trial vil prioritere at imødekomme flere, 

mindre ansøgninger frem for færre, større ansøgninger.  

  

• Midlerne skal øge Trial klubbernes tilgængelighed og synlighed  

Det betyder, at Sportskommissionen for Trial vil prioritere at støtte ansøgninger fra 

foreninger, hvor det ansøgte projekt og tilknyttede aktiviteter aktivt gøres 

tilgængelige og synlige for befolkningen i foreningens lokalområde.  

 

Bevilling  
  

Ansøgninger kan efter sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til 

delvis bevilling eller afslås. Ansøgere er derfor ikke garanteret at få tilbud om det fulde 

ansøgte beløb.  

  

Bevillinger udbetales til NemKonto som angivet ved DMU.  

 

Alle bevillinger udbetales forlods i løbet af 14 dage efter godkendt afslutning.  

   

Godkendelse til delvis bevilling medfører et tilbud om en delvis bevilling. Da der er tale om 

et tilbud om en delvis bevilling, kan foreningen vælge at takke nej, hvis foreningen ikke 

mener, at en større egenfinansiering eller delvis realisering af projektet er realistisk eller 

meningsfuldt. Skulle foreningen takke nej til den delvise bevilling, vil foreningen have 

mulighed for at indsende en ny ansøgning i indeværende år, hvis puljen ikke i mellemtiden 

er lukket for ansøgning.  



 

 4. oktober 2022 Side 7 af 8  

  

Afslag giver den ansøgende forening mulighed for at indsende den samme ansøgning eller 

en ny ansøgning til Aktivitetstilskud – SK Trial i samme kalenderår, hvis puljen ikke i 

mellemtiden er lukket for ansøgning.  

  

Regnskab  
  

Der er ikke krav om aflagt regnskab. Bevis for udført aktivitet, anses som gennemført når 

der modtages bevis for det i ansøgningen godkendte ”hvordan vises synlighed”. 
 

 

 

  
 

 

 

Gode råd til ansøgere  
  

I ansøgninger til Aktivitetstilskud – SK Trial er det vigtigt at beskrive klubbens projekt så 

præcist og fyldestgørende som muligt. Konkurrencen om puljens midler og kravene til de 

enkelte ansøgninger er størst for ansøgninger om større beløb, men det er generelt en 

god ide på tværs af ansøgninger at være opmærksom på følgende:  

  

• Realistisk og mådeholden: Vær bevidst om, at puljens midler skal komme mange 

kørere, eller potentiel nye kørere til gode. For at komme i betragtning til større 

bevillinger skal ansøgere i kraft af deres ansøgning og medlemstal vise, hvordan 

det er realistisk og meningsfuldt i den enkelte forening af gennemføre det 

skitserede projekt.  

  

• Målrettet og afgrænset: Søg kun til ét projekt og læg hovedvægten i ansøgningen 

på det enkelte projekt frem for klubbens virke som helhed. Uagtet at den enkelte 

klub kan have mange interessante aktiviteter, er det det enkelte målrettede og 

afgrænsede projekt, der vil ligge til grund for sagsbehandlingen af ansøgningen.  

  

• Egen investering og forankring: Vis hvordan klubben selv vil være med til at løfte 

projektet ved at lægge egne midler, timer eller andre ressourcer i realiseringen. 

Beskriv gerne, hvordan projektet kan skabe en positiv forandring i foreningen på 

langt sigt.  

  

• Samarbejde og deling: Beskriv eventuelle samarbejdspartnere i form af foreninger, 

skoler eller andre, der måtte være involveret. Beskriv gerne, hvordan det skitserede 

projekt og erfaringerne derfra kan komme andre DMU-klubber til gode.  
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• Detaljeret og præcist budget: Vær så detaljeret, konkret og præcis som mulig i 

beskrivelsen af de til projektet knyttede budgetposter. Vær opmærksom på, at 

budgetposter, som klubben søger støtte til, ikke må dække allerede foretagne 

investeringer. For ansøgninger til projekter, der indgår som afgrænset del i større 

overordnede projekter, kan det anbefales kort og klart at beskrive og/eller i en 

vedhæftet fil at uploade det overordnede projekts budget, så det tydeligt fremgår, 

hvorledes ansøgningens projekt og budget er en selvstændig del af et større hele.  

 

• Projekter må ikke tilgodese enkelte forhandlere: Såfremt at der som delprojektets 

afvikling skal benyttes kompetencer eller hjælp fra forhandlere, at projektet ikke 

skrives således at enkelte forhandlere tilgodeses, eller forfordeles. Eventuelle 

projekter som forfordeler forhandlere vil blive afvist. 

  

Klageadgang  
  

Klager over afgørelser fra Aktivitetstilskud – SK Trial kan sendes til sktrial@dmusport.dk.  

Klager skal være modtaget inden for fire uger efter afgørelsen og beskrive, på hvilken 

måde klubben finder afgørelsen i strid med retningslinjerne for Aktivitetstilskud – SK Trial.  

  


