
Kommune Klub - AMF Klub - Cheer Tilskud 

 
Esbjerg 
  

Esbjerg Hurricanes 
   

Der ydes tilskud på 100% af de tilskudsberettigede udgifter. Maksimalt 750 kr. pr. deltager pr. 
kursusdag. En kursusdag skal bestå af mere end 3 undervisningstimer.  
Såfremt dagen er mindre end 3 timer vil tilskuddet reduceres til max. 375. kr.   
https://www.esbjerg.dk/din-fritid/for-foreninger/lederuddannelsestilskud  
   

 
Frederikshavn 
 
 
   

JAM Frederikshavn 
 
 
  

Der kan søges tilskud til personer, der udfører ulønnet leder- og instruktørarbejde i foreningen 
samt er tilknyttet en træner-, leder- eller instruktørfunktion for en løbende aktivitet for 
medlemmer under 25 år.  
Der ydes tilskud på op til 80% af kursusforbundne udgifter, fx kursusgebyr, opholdsudgifter 
samt transportudgifter. Maksimumbeløbet pr. person pr. år udgør 7.000 kr. i tilskud.  
https://frederikshavn.dk/media/11001/tilskudsguiden-version-1.pdf  

Frederikssund  
 
 

 
Frederikssund Oaks 
 
 

 
 
Frederikssund Oaks 
 
 

Se under ”Organisationsudvikling”, ingen beløb, afventer status primo 2020. 
 
https://www.frederikssund.dk/Borger/Kultur--fritid/Tilskud-og-puljer 
 

 
Gentofte 
 
 
 
 

Copenhagen Towers 
 
 
 
 

Copenhagen 
Cheerleaders 
 
 
 

Der ydes maksimalt tilskud på 30.000 kr. pr. forening pr. år.  
Tilskud udbetales først efter at vedkommende kursus er afholdt mod fremlæggelse af 
dokumentation for kursusafgift samt befordringsudgifter.  
Der ydes maksimalt tilskud på 850 kr. første kursusdag og 500 kr. for 2. dag, 500 kr. for 3. dag 
osv.  
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Tilskud-og-retningslinier-for-
foreninger/Tilskud-til-foreninger  

 
 
 
Gladsaxe 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
Foxy Cheerleaders 
 
 
  

Der ydes tilskud til Niveau 1 og 2: Træner 1 og Træner 2.  
Der ydes tilskud på 66% af udgifter til kursus, ophold herunder fortæring, nødvendige 
undervisningsmaterialer samt billigste offentlige transportmiddel.  
Der kan maksimalt ydes tilskud på 1500 kr. pr. deltager pr. kursus. 
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-
_natur_og_fritid/tilskud_og_puljer/tilskud-_folkeoplysende_foreninger       

 
 
Helsingør  
 

 
 
Kronborg Knights 
  

Tilskud til kursus og uddannelse ydes med 75% af dokumenterede udgifter, dog max. Kr. 2500 
kr. og minimum 100 kr. pr. deltager – minimumsalder 13 år. Der kan ansøges om max. 10.000 
kr. eller for op til 4 personer pr. kursus.  
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https://www.helsingor.dk/oplev-helsingor/idraets-og-fritidsliv/i-foreningen-en-
foreningsguide/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger/folkeoplysende-foreninger/  

 
 
Herlev 
 
 
  

Herlev Rebels  
 
 
   

Tilskud ydes til uddannelse af ledere og instruktører, der forestår aktiviteter for børn og unge 
under 25 år i Herlev kommune. Der gives tilskud på 75% af kursusafgiften op til maksimalt 5.000 
kr. pr. kursus pr. person. Frem til 1. december kan hver forening maksimalt modtage tilskud på 
10.000 kr.  
https://herlev.dk/sites/default/files/retningslinjer-leder-og-instruktoruddannelse.pdf  

 
Herning 
  

 
Hawks 
   

Herning Kommune har afsat 70.000 i en udviklingspulje, søges 2. gange årligt 1/4 og 1/10 
https://kultur.herning.dk/fritid-og-idraet/foreninger/udviklingspuljen 

 
 
Holbæk 
 
 
 
 

Holbæk Red Devils 
 
 
 
  

Som foreningen kan i maksimalt få et tilskud, der dækker 75 procent af kursusafgiften efter 
fradrag for eventuelt anden støtte. Derudover kan I maksimalt få et tilskud på 4000 kroner per 
leder/instruktør/træner om året. 

En forening kan maksimum modtage 30.000 kr. årligt. 

https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/foreninger/puljer-og-tilskud/leder-og-
instruktoeruddannelse/ 

Holstebro 
 
  

Holstebro Dragons 
 
   

Der ydes tilskud til max 90% af de samlede udgifter. Der ydes ikke tilskud til transportudgifter. 
Tilskud kan højest udgøre 90% af de samlede nettoudgifter pr. kursus, idet eventuelle tilskud 
fra anden side fradrages inden det kommunale tilskud beregnes.  
Det tilskudsberettigede beløb kan maksimalt beløbe sig til 3000 kr. pr. person pr. år.  
https://www.holstebro.dk/kultur-fritid/tilskud-og-puljer/tilskud-til-foreninger/leder-og-
instruktoeruddannelse  

Horsens  
 
  

Horsens Stallions 
 
   

Der ydes tilskud for trænere og ledere i godkendte folkeoplysende foreninger, hvor kurset 
relaterer sig til foreningsforhold, der understøtter aktiviteten for børn og unge under 25 år, 
samt det hertil relaterede bestyrelsesarbejde.  
Der ydes et tilskud på 100% af kursusafgiften, dog maksimalt 1200 kr. pr. person pr. år. Der 
ydes ikke tilskud til transportudgifter.  
https://horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTlladelser/Puljer#tilskudtilforeninger  

 
 
Kolding Kolding Guardians  Tilskud til leder- og instruktøruddannelse:  
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Ved kurser hvor kursusafgiften pr. person maksimalt udgør 500 kr. ydes 100% i tilskud. Ved 
kurser hvor kursusafgiften pr. person udgør mellem 501 kr. – 10.000 kr. ydes 50% i tilskud. Hver 
forening kan opnå max. 35.000 kr. i tilskud pr. år.      

København  
 
   

Divas 
 
  

Lederkurserne støttes med op til 2500 kr. pr. kursus pr. person, dog højest 80% af prisen for 
kurset inklusiv transport. Transportudgiften dækkes dog højest med prisen svarende til billigste 
offentlig transportmiddel.  
https://www.kk.dk/artikel/tilskud-og-puljer  

Middelfart  
 
  

Middelfart Stingers 
 
   

Foreninger der er godkendt som tilskudsberettiget i henhold til folkeoplysningsloven. Der kan 
ydes tilskud til udgifter til kursusafgift og transport afholdt af foreningen. Der kan højst ydes 
tilskud med 2500 kr. om året pr. person.    
https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Foreninger/Penge/Tilskud/Kursustilskud             
         

 
 
Næstved  
 
  

 
Næstved Vikings 
   

Folkeoplysningsudvalget administrerer tilskudsrammen til instruktør-, træner- og 
lederuddannelse indenfor byrådets fastsatte ramme i budgetåret. Tilskud til instruktør-, træner- 
og lederuddannelse ydes fortrinsvis til kursusafgiften. Tilskud ydes ikke til befordringsudgifter. 
https://www.naestved.dk/Borger/KulturOgFritid/TilskudTilForeninger/TraenerLedertilskud.aspx 
    

Odense 
 
  

Odense Badgers 
 
  

Vikings Cheerleaders 
 
  

https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/tilskud-til-fritid-og-idraet 
 
Den samlede side over hvilke muligheder der er for at søge i Odense Kommune. 500.000 årligt 
afsat til udvikling i kommunen.  

Randers 
 
  

Randers Thunder 
 
  

Randers Cheerleaders 
 
  

Der ydes tilskud i henhold til Randersordningen med 75% af udgifterne til kurser i Danmark for 
nuværende og kommende ledere, trænere og instruktører. Tilskudsberettigede udgifter er 
kursusafgift inkl. Ophold men ekskl. Transport. Til hver enkelt person kan der højest på et år 
ydes tilskud med 30.000 kr.  
https://www.randers.dk/borger/fritid/for-foreninger/tilskud-og-fonde/tilskud-til-kurser/  

Roskilde  
 
  

Roskilde Kings  
 
   

Leder- og trænerudviklingspuljen for idrætsforeniger – puljen er på 250.000 kr. årligt. Puljen 
yder tilskud til kursus- og transportudgifter i forbindelse med deltagelse i aktiviteter med leder- 
og trænerudvikling som formål.  
https://roskilde.dk/leder-og-traenerudviklingspuljen-idraetsforeninger  

Rødovre  
 
   

Rockets Cheerleaders 
 
  

https://www.rk.dk/oplevroedovre/foreninger-i-roedovre/initiativ-og-udviklingspuljen/ 
 
Ikke meget information om hvor meget der kan søges om 

Rønne 
 

Rønne Bears 
  

Tilskud ydes med maks 440 kr. til kursusgebyr pr. deltager ved kursusvirksomhed etableret på 
Bornholm. Ved kurser udenfor Bornholm ydes tilskud på maks. 880 kr. til kurser øst for 
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    Storebælt samt i udlandet og 1100 kr. vest for Storebælt – pr. deltager. Tilskud ydes til 
kursusgebyr og rejseudgifter.  
https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Folkeoplysende-
foreninger.aspx  

Skive 
 
  

Midwest Musketeers 
 
   

Skive Idrætssamvirke yder refusion med en faktor der maksimalt kan udgøre 75% af de afholdte 
godkendte udgifter. Der kan maksimalt ydes kursustilskud på 7500 kr. pr. kursusdeltager.  
https://www.skive.dk/aktivt-liv/foreningsliv/skive-idraetssamvirke/tilskud/  

Ringkøbing/Skjern 
 
  

Skjern Trojans 
 
   

Max 75% af foreningens udgifter og max 5000. Ingen tilskud til transport. 
 
https://www.rksk.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger 
 
Se side 11 i denne PDF  
https://www.rksk.dk/Files/Files/Borger/Kultur-
fritid/Foreninger/St%C3%B8tteguide%20foreninger%202018.pdf 

Slagelse  
 
  

Slagelse Wolfpack 
 
   

Maksimalt tilskud på 75% af kursusafgiften, max 5000 pr. kalenderår pr. leder/instruktør. Yder 
tilskud – 100% til den billigste offentliglige transportmiddel. Skal søges inden 2 frister – 15. juni 
og 15. december. Se mere på nedenstående link 
 
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/tilskud-til-leder-og-
instruktoeruddannelse 

Sorø 
 
   

Sorø Eagles 
 
  

Der kan søges om tilskud for udgifter mellem 1000 kr. og 5000 kr. pr. kursus pr. person. Det vil 
sige, at et beløb under 1000 kr. og over 5000 kr. er for foreningens egen regning. Foreningen får 
støtte til en forholdsmæssig andel af de første 5000 kr.  
https://soroe.dk/kultur-og-fritid/tilskud-og-stoette  

Svendborg 
 
  

Svendborg Admirals 
 
  

Svendborg Dragons 
 
  

 
 
https://www.svendborg.dk/borger/kultur-og-fritid/tilskud-og-puljer-kultur-og-fritid 
  

Tårnby 
 

Amager Demons 
 

Golden Angels 
Cheerleaders 
 

Initiativ- og udviklingspuljen på 200.000 kr.  
 
https://www.taarnby.dk/oplev-taarnby/tilskud-og-lokaler/alle-tilskud/initiativ-og-
udviklingspuljen  

 
Søllerød 
 

Søllerød Gold Diggers 
   

Der kan gives tilskud til frivillige ledere, trænere og instruktører – for hvem leder-, træner-, 
og/eller instruktørgerningen ikke er et hovedhverv. Der gives tilskud til kursus i ind- og udland 
med relation til det frivillige arbejde i foreningen eller til interne foreningskurser afholdt i 
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  samarbejde med foreningens landsorganisation. Der ydes maksimalt 75% tilskud til kursusafgift 
og opholdsudgifter mod dokumentation. Der kan maksimalt bevilges 2500 kr. pr. person om 
året i tilskud.  
https://frivillig.rudersdal.dk/files/media/2018/36/frivilligt_folkeoplysende_foreningsarbejde_-
_rammer_og_vilkaar_-_retningslinjer_for_tilskud.pdf  

Vejle 
 
  

Triangle Razorbacks 
 
  

Razorbacks 
Cheerleaders 
 
  

Der kan søges tilskud til instruktører/ledere eller kommende instruktører/ledere, der er fyldt 13 
år. 80% af kursusprisen, dog højest 6000 kr. pr. deltager pr. kursus.  
https://www.vejle.dk/selvbetjening/tilskud-til-leder-og-instruktoeruddannelse/  

Viborg 
 
  

Midwest Musketeers 
 
   

Der gives kun tilskud til foreninger og ikke enkeltpersoner. Kan højst udgøre 3000 kr. pr. 
deltager, udbetales når kurset er afholdt. Se mere på link 
 
https://kommune.viborg.dk/Borger/Kultur-og-
fritid/Foreninger/Tilskud/Kursustilskud/Kursustilskud-i-detaljer 

Aalborg 
 
  

Aab89'ers 
 
  

JAM 
Aalborg/Grindsted 
 
  

Der ydes tilskud til eksterne kurser. 75% af kursusafgiften, dog max. 1500 kr. pr. kursus pr. 
person. Der ydes kun tilskud til kursusudgift. Der ydes ikke tilskud til transport.  
 
Ved interne kurser gives der max 500 kr. pr. kursus pr. person. Kurset skal afholdes i egne 
lokaler med en ekstern instruktør. Interne kurser skal forhåndsgodkendes.  
https://www.aalborg.dk/oplevelser/foreningsliv/foreninger/retningslinjer-for-
foreninger/tilskud-til-leder-og-instruktoeruddannelse  

 
 
Aarhus 
  

Aarhus Tigers 
  

Tigers Cheerleaders 
All Star Cheerleaders 
  

 
Der ydes et tilskud på 75% af en maksimal kursus- og opholdsudgift på 300 kr. pr. kursusdag. 
Ansøgningsskemaet skal være Sport og Fritid i hænde senest 8 dage før kursets begyndelse. 
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