
kr 15.000,00 

kr 8.100,00 

Tabel 2

17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20

kr 33.150,00 kr 33.106,00 kr 26.727,00 

kr 28.509,00 kr 38.883,00 kr 21.362,00 

kr 4.343,00 kr 5.318,00 kr 131,00 kr 2.171,50 kr 2.659,00 kr 65,50 = kr 1.632,00 Halvdelen tillægges kval.

kr 4.504,00 kr 5.971,00 kr 4.787,00 kr 4.504,00 kr 5.971,00 kr 4.787,00 = kr 5.087,33 Fuld del til kval.

kr 6.747,00 kr 2.087,00 kr 1.271,00 kr 3.373,50 kr 1.043,50 kr 635,50 = kr 1.684,17 Halvdelen tillægges kval.

kr - kr - kr - kr - kr - kr - = kr - Halvdelen tillægges kval.

kr 9.487,00 kr 13.622,00 kr 13.540,00 kr 4.743,50 kr 6.811,00 kr 6.770,00 = kr - Gen.forsaml. er ikke relateret til kval.

kr - kr - kr - kr - kr - kr - = kr - Halvdelen tillægges kval.

kr 642,00 kr 603,00 kr 1.756,00 kr 321,00 kr 301,50 kr 878,00 = kr 500,17 Halvdelen tillægges kval.

kr - kr - kr - kr - kr - kr - = kr - Halvdelen tillægges kva

kr 3.108,00 kr 525,00 kr - kr 1.554,00 kr 262,50 kr - = kr 605,50 Halvdelen tillægges kval

kr 2.607,00 kr 1.199,00 kr 1.199,00 kr 1.303,50 kr 599,50 kr 599,50 = kr 834,17 Halvdelen tillægges kval.

kr 2.839,00 kr 3.445,00 kr 5.172,00 kr 1.419,50 kr 1.722,50 kr 2.586,00 = kr 1.909,33 Halvdelen tillægges kval.

kr 5.051,00 kr 5.347,00 kr 4.416,00 kr 2.525,50 kr 2.673,50 kr 2.208,00 = kr 2.469,00 Halvdelen tillægges kval.

kr 1.824,00 kr 440,00 kr 830,00 kr 912,00 kr 220,00 kr 415,00 = kr 515,67 Halvdelen tillægges kval.

kr 4.292,00 kr 6.808,00 kr - kr 2.146,00 kr 3.404,00 kr - = kr 1.850,00 Halvdelen tillægges kval.

kr 5.912,00 kr 6.200,00 kr 6.625,00 kr 2.956,00 kr 3.100,00 kr 3.312,50 = kr 3.122,83 Halvdelen tillægges kval.

kr 5.514,00 kr 4.750,00 kr 4.784,00 kr 5.514,00 kr 4.750,00 kr 4.784,00 = kr 5.016,00 Fuld del til kval.

kr 1.433,00 kr - kr - kr 716,50 kr - kr - = kr 238,83 Halvdelen tillægges kval.

kr 739,00 kr 1.260,00 kr - kr - kr - kr - = kr - Pokaler er ikke relateret til kval.

kr 5.392,00 kr 1.645,00 kr - kr 5.392,00 kr 1.645,00 kr - = kr 2.345,67 Fuld del til kval.

kr - kr - kr - kr 27.810,67 

Per Kval ved
6 kvalifikationer

kr 2.500,00 

kr 5.600,00 

kr 8.100,00 

Gennemsnit af omkostninger over 3 regnskabsår

Samlede omk. gennemsnit over 3 regnskabsår

Går man tilbage i regnskaberne for årene 17/18 – 18/19 og 19/20, så viser tallene noget andet:
Når 1/2 delen af omk. Tillægges kvalifikationskonkurrencerne

Pokaler/graveringer

Landsholdscoaching

On-line abonnement, gebyrer

Trailer drift

Nyanskaffelser, materiel

Forsikring

CSCC Funds

KM-godtgørelser konkur. mv.

Porto & frimærker

Kontorartikler

PR artikler

Diverse omkostninger

Hjemmeside, EDB

Bankgebyrer/renter

Hyrdebrevet

Internationale konkurrencer

Bestyrelsesmøder

Telefontilskud

Andre møder/+ gen.forsaml .

Tabel 1

Regnskabsår
Indtægter

Kontigenter

Konkurrencer

Omkostninger

Ide-gruppens beregning af omkostninger til kvalifikationer og landshold
De samlede landshold-relaterede udgifter er ca.

Udgifter til en kvalifikation er ca.
De samlede udgifter, som tilmeldingsgebyret til

kvalifikationerne skal dække, er således ca.



Tabel 3 Konkur-
rence

Antal starter

1 2 kval 18 29

2 3 kval 18 23

3 4 kval 18 23

4 5 kval 18 19

5 6 kval 18 13

6 1 kval 19 37

7 2 kval 19 39

8 3 kval 19 42

9 4 kval 19 23

10 5 kval 19 21

11 6 kval 19 15

12 1 kval 20 41

13 2 kval 20 38

14 3 kval 20 36

15 4 kval 20 27

16 1 kval 21 32

458

kr 175,00

kr 80.150,00

kr 26.716,67

Antal kvalstarter 17/18,
 18/19 19/20Startgebyr

Samlet startgebyr

Gennemsnit over 3 sæsonner

I samme 3 regnskabsår har der været afholdt 16 kvalifikationskonkurrencer.
Egentlig skulle der have været afholdt 18 konkurrencer (3X6), men pga. 
Corona-restriktioner blev 5. og 6. kvalifikation for 2020 ikke gennemført.
Samlede antal starter til de 16 konkurrencer var 458 (se tabel 3).  
Samlede startgebyr udgjorde i alt 80150,- Kr. hvilket i gennemsnit pr år er 
26716,67 kr. (se tabel 3).
Sammenholdt med de gennemsnitlige relevante omkostninger på 27810,67 
Kr. betyder det at der årligt har været et underskud på 1094,00 Kr.

Såfremt de manglende 2 konkurrencer havde været afholdt ville der 
forventelig i stedet have været et mindre overskud.
Det betyder også at startgebyret på 175,- Kr. er passende, i modsætning til 
de 270,- Kr. som gruppen foreslår.
Omvendt betyder det også at HELE medlemskontingentet plus 
startgebyrerne fra ALLE øvrige konkurrencer går til dækning af omkostninger 
til øvrige Kl 1, 2 og 3 konkurrencer (inkl. Landskonkurrencerne), kurserne, 
generalforsamlingerne samt til halvdelen af IT og øvrige omkostninger.


