Danmarks Bridge forbunds (DBf) regler vedrørende udbetaling af tilskud til elitespilleres
deltagelse i internationale turneringer.
DBf’s hovedbestyrelse (HB) udstikker overordnede retningslinjer og budget for tilskud til danske
elitespilleres deltagelse i udenlandske turneringer. Det overordnede mål for sådanne tilskud er,
at de danske elitespillere får muligheden for at prøve kræfter med de bedste udenlandske
spillere mhp at styrke og forbedre deres performance i internationale turneringer.
Eliteforum udmønter de overordnede retningslinjer i konkrete tilskud indenfor det budget, som
HB har udstukket. Ved tildeling af tilskud tager Eliteforum hensyn til, om den konkrete turnering
er attraktiv mhp at udvikle de udtagne spilleres evne til at yde på højeste niveau. Endvidere
lægger Eliteforum vægt på, om de aktuelle spillere har et potentiale til at udvikle deres spil iht.
de overordnede retningslinjer.
Ved de tre store turneringer, EM, VM og WBG (tidligere OL) for udtagne landshold, er der indtil
videre fuld betaling for transport og ophold samt turneringsindskud. Derudover kan der
udbetales diæter efter budget.
Ud over disse 3 turneringer kan Eliteforum yde tilskud efter budget til åben EM, åben VM,
internationale turneringer i USA samt andre store turneringer i Europa og resten af verden.
Ved disse turneringer er der ofte pengepræmier.
I tilfælde af at et dansk hold, der har modtaget tilskud til hel eller delvis dækning af udgifter i
forbindelse med turneringen, modtager en pengepræmie, er holdet forpligtet til at
tilbagebetale halvdelen af pengepræmien til DBf dog således, at tilbagebetalingsbeløbet aldrig
kan overstige det beløb, som DBf har givet i tilskud.
Tilbagebetalingen skal foregå uanset om spilleren har haft faktiske udgifter til turneringen, der
er større end pengepræmien.
Tilbagebetalingen foregår på individniveau, således at man for hver spiller opgør tilskud og
pengepræmie. Hvis nogle spillere på holdet har vundet mere end andre ved f.eks. at deltage i
en parturnering, skal dette beløb medregnes i den samlede pengepræmie, dog således, at det
kun er den spiller, der har vundet pengepræmien, der bliver modregnet.
Sponsorbidrag tæller som indtægt for spillere på lige fod med præmier, således at der også skal
foretages tilbagebetaling til DBf sv.t. halvdelen af dette beløb, fortsat dog højst sv.t. det beløb,
som DBf har givet i tilskud.
Gevinster fra evt. sideturnering indgår i tilbagebetalingen på lige fod med gevinster fra
hovedturnering.
Hvis DBf/Eliteforum har besluttet, at der skal medsendes kaptajn og/eller coach til turneringen,
vil det være Eliteforum/DBf, der dækker udgifterne uden modregning i pengepræmien, da en
kaptajn ikke vinder nogen præmie.
Hvis holdet selv har bestemt sig for at medbringe kaptajn, er dette sædvanligvis for egen
regning og uden tilskud fra DBf og derfor ej heller nogen modregning.
Enhver tvivl om tilbagebetalingsreglerne afgøres af Eliteforum, men afgørelsen kan ankes til
DBf’s Hovedbestyrelse.

