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Skal jeres ungdomshold til turnering i efteråret, men mangler
midler? Eller er du som idrætsudøver kommet ud for en ulykke
og har brug for støtte?
Så søg midler hos DBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964.

Fondens formål er:
1.	At opmuntre arbejdet med ungdomshold (U13-U19).
Støtten kan især ydes til gennemførelse af og deltagelse
i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller til lignende formål.
OBS: Det er kun muligt at modtage midler hvert femte år
2a.	At støtte danske idrætsudøvere/idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke
eller anden uforskyldt årsag, eller at støtte nære pårørende eller efterladte til disse personer. (Betingelsen for at
modtage støtte er, at vedkommende gennem en længere
periode har været medlem – aktivt eller passivt – af
Danmarks Idrætsforbund eller en samarbejdende organisation eller registreret forening)
2b. A
 t støtte institutioner, der tilbyder idræt til unge udøvere
med fysiske eller psykiske handicap, som gør, at de er
ude af stand til at udøve idræt på normal vis, og kun hvor
institutionen har en vis almen eller social karakter.
82% af fondens midler uddeles til formål #1, mens de resterende 18% skal uddeles til #2a og #2b.

UDDELINGER
Fonden uddeler typisk midler to gange årligt; forår- og efterår.
Se årshjul herunder.
Fonden behandler kun ansøgninger, som er fonden i hænde inden
deadline og som er sendt via fondens digitale ansøgningsskema.
Du kan finde link til ansøgningsskemaet på DBU´s hjemmeside.
Her skal du anføre hvilken kategori, du ønsker at søge i. Ansøgere
til kategori 2b, skal indledningsvis kontakte fondens sekretariat.

SVAR TIL
ANSØGERNE

ANSØGNINGSFRIST

M

G
U

OKT
SEP

APR
IL

DER ÅBNES
FOR
ANSØGNINGER

F

V
O

RTS
MA

DER KAN
ANSØGES

JAN

EB

N

DEC

DER ÅBNES
FOR
ANSØGNINGER

DER KAN
ANSØGES

ANSØGNINGSFRIST
15. APRIL

J
A

A
I
JUN

JULI

SVAR TIL
ANSØGERE

Figur 1: Årshjul for DBU´s Ungdomsfond af 18. maj 1964

BESTYRELSEN
Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der udpeges
af DBU’s bestyrelse. To ud af syv bestyrelsesmedlemmer er
uafhængige af DBU.
BEVILLINGER
Fonden har hidtil uddelt bevillinger i størrelsesordenen 10.00025.000 kr. Der er dog ingen begrænsninger på hvor store beløb,
der kan søges. Bestyrelsen lægger vægt på, at I redegører for
økonomien i ansøgningen, motiverer ansøgningen og synliggører
hvad I selv har gjort for at indsamle midler.
KONTAKT
Har du spørgsmål til DBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964, så
kontakt DBU's Fundraiser Lene Wittek-Holmberg, på hhv.
tlf. 5230 0560 eller lewi@dbu.dk

