
Blovstrød Løvernes økonomiske støttekoncept for Talent 
og elite samt Masters konkurrencer 

Ungdoms og seniorkonkurrenceholdet 
 

For ungdomsløbere, seniorløbere som har niveau til at løbe under 17.00 / 20.00 på 5 km og mastersløbere 
som er konkurrencedygtige i deres aldersklasse gælder: 

 
Startgebyrer: 
Klubben betaler startgebyrer ved DAF stævner på bane, landevej og cross - dog kun et gebyr pr. dag. 

 
Transport og overnatning: 
Klubben betaler transporten ved DM/DMU og CrossNationals uden for Hovedstadsområdet.   
Princippet er, at det kun gælder ved fællestransport godkendt af Eliteudvalget, og at det altid er billigst 
mulige transportform set i forhold til tidsforbrug og rejsetidspunkt. 
Der afregnes efter statens lave km-takst og udgiften til bro/færge dækkes. 
Klubben giver i særtilfælde tilskud til individuelle rejser efter aftale med Eliteudvalget. 
Der gives tilskud til overnatning, hvis det er nødvendigt for at præstere optimalt. 

 
Tilskud: 
Klubben dækker gebyrer ved udtagelser til DAF landshold. 
Klubben dækker gebyrer for deltagelse i DAF talent-/eliteaktiviteter. 
Klubben giver tilskud til landholdsudtagelser, hvor der ikke er et gebyr, men til gengæld egenbetaling af 
rejse mm. Det gælder bl.a. EM og VM i Trail- og Bjergløb. 
Der kan gives tilskud til fælles træningslejre godkendt af Eliteudvalget. 

 
Eliteløbere 

 
Klubben giver yderlig støtte til eliteløbere som har opfyldt mindst en af disse krav inden for det sidste år: 

 
 800m 1500m 3000m 5000m 10 km Halvmar. Maraton E-løbet 

Mænd 2.02 4.12 9.00 15.30 32.40 1.12.30 2.35.00 44.00 
Kvinder 2.24 4.58 10.40 18.20 38.40 1.25.40 3.03.00 52.00 

 

Ved DM løb, som er indlagt i et motionsløb, dækker klubben op til 300 kr. for eliteløbere. 
Det gælder DM 10 km, DM Halvmaraton, DM Maraton, DM Trial (kort/lang). 
Samme tilskud gives til eliteløbere ved Eremitageløbet. 

 
Eliteudvalget kan bevillige eliteløberne tilskud til behandlinger, udstyr og individuelle træningslejre. 
 
Retningslinjer for klubtilskud til Masters konkurrencer 
 
For løbere på 40 år og ældre – som er konkurrencedygtige i deres aldersklasse –  gælder følgende: 
 
Klubben betaler startgebyrer i følgende cross- og landevejsløb: 
– DM-Masters 10 km 
– DM-Masters Cross (alle distancer) 
– Øvrige runder af Cross Nationals (DAFs Vinterturnering) 
 
Hvis løbene lægges ind i motionsløb med et højere startgebyr end DM gebyret, som det f.eks. er tilfældet 
med DM Halvmaraton, betaler klubben ikke. 



 
Klubben betaler startgebyrer i følgende baneløb: 
– DM-Masters 
– Øst DM-Masters 
– Øvrige banestævner, hvor man har passende niveau til at deltage. 
 
Klubben yder kun tilskud til ét startgebyr pr. dag. 
 
Klubben yder IKKE tilskud til transport. 
 
For at lette administrationen bogføres udgifterne under elitens udgiftskonto. 
 


