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Individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere  
Retningslinjer for bevilling af individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere i henhold til Team 
Danmarks støttekoncept 2017-2020  

Team Danmark har i henhold til Lov om eliteidræt mulighed for at yde individuel økonomisk støtte til 
elitesportsfolk. Den individuelle økonomiske støtte er et særligt tilskud, der via specialforbund kan tildeles 
atleter, enten som et engangsbeløb eller som månedlige/kvartalsvise tilskud i en tidsbegrænset periode.  

Hensigten med støtten er at skabe økonomisk råderum for en optimal sportslig satsning og at der skabes 
sammenhæng i den enkelte atlets private økonomi. Støtten skal i videst muligt omfang gives som 
øremærkede tilskud til konkrete formål (såsom basale fornødenheder som f.eks. bolig, mad, transport etc.), 
jævnfør bemærkningerne i lov om eliteidræt (stk. 6) 1. 

Støtten kan bevilges til elite- og verdensklasseatleter. Det sker på baggrund af en samlet vurdering af 
atletens sportslige potentiale og økonomiske behov.  

Den økonomiske behovsvurdering tager udgangspunkt i: 

• Atletens indkomst/indtjening 
• Om atleten selv afholder sportsrelaterede udgifter i større omfang  
• Om atleten har forsørgerpligt 
• Om atleten er ude- eller hjemmeboende 
• Atletens uddannelsesniveau og alder 
• Om atleten har modtaget priser/legater/hædersbevisninger og tilsvarende uforudsete 

engangsbeløb 
• Eventuelt andre relevante forhold kan inddrages 

Alderssvarende gennemsnitlige indkomstniveauer skal inddrages i vurderingen af den individuelle 
økonomiske støtte. Der bør desuden indgå økonomiske incitamenter til, at atleterne prioriterer 
kompetencegivende uddannelse og sponsorarbejde i kombination med eliteidrætten i bevillingerne.  

Team Danmark anser det som vigtigt, at atleter har mulighed for at opspare til pension. Derfor er det både 
ønskeligt og acceptabelt, at atleten opsparer pension af sin indtjening og det accepteres, at atleter med 
høje indtjeninger kan opspare op til 20% af indtjening til pension uden at beløbet indregnes i den 
ovennævnte økonomiske behovsvurdering.  

Atleten kan i visse tilfælde som forudsætning for støtte, og efter anmodning fra specialforbundet/Team 
Danmark (jævnfør bemærkningerne i lov om eliteidræt stk. 6), afkræves oplysninger om personlige data, 
herunder dokumentation for såvel idrætslig og anden indkomst – f. eks. i form af kontrakter, lønsedler, 
regnskab fra egen virksomhed, forskuds- og årsopgørelser fra SKAT mm.  

Atleten har pligt til at oplyse forbundet, hvis atletens økonomiske forhold ændres, når man modtager 
individuel økonomisk støtte. 

                                                           
1 Bemærkninger til lov om eliteidræt kan findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=89251  
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Det er desuden en forudsætning for tildeling af økonomisk støtte, at der er udarbejdet en helhedsplan, der 
indeholder både en personlig plan – herunder uddannelse og job – og en idrætslig plan på kort og længere 
sigt. 

Forbundet bør opfordre atleterne til at orientere sig om gældende skattemæssige forhold.  

Den individuelle direkte økonomiske støtte søges via specialforbundet og bevilges i arbejdsgruppen mellem 
Team Danmark og specialforbundet. Den individuelle direkte støtte finansieres via det fælles elitebudget 
og/eller i form af særbevillinger. Den individuelle direkte økonomiske støtte udbetales via specialforbundet, 
som bidragsfri B-indkomst uden tilbageholdelse af skat, men med oplysningspligt.  

 

Team Danmark/december 2017.   
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