
Retningslinjer for tilskud ved DM-slutrunder i Vingsted og Klubhold. 
 
For at være berettiget til tilskud ved DM-slutrunder i Vingsted og Klubhold, skal følgende betingelser være 
opfyldt: 

1. 
Man skal være fuldgyldigt medlem af Næstved Bridgeklub. Ved fuldgyldigt medlem forstås, at man er 
primær-/ klubmedlem. 

2. 
Passive medlemskaber og andre former for tilknytning til Næstved Bridgeklub berettiger ikke til tilskud ved 
DM-slutrunder i Vingsted, Klubhold eller andre former for tilskud. 

3. 
Har man kontingentrestance, eller andre restancer over for Næstved Bridgeklub, bortfalder retten til tilskud 
ubetinget, og tilskud kan ikke ydes i det pågældende turneringsår. 

4. 
Man skal være tilmeldt DM-turneringen i Vingsted og Klubhold som repræsenterende Næstved Bridgeklub 
på startlisterne ved pågældende turnering. 

5. 
Måtte der være fejl i startlisterne, vil tilskud kunne opretholdes, såfremt man senest på turneringsdagen 
retter henvendelse til turneringslederen og får rettet fejlen. 

6. 
Man skal gennemføre turneringerne. Dette uanset om der er tale om en A eller B finale eller andre former for 
turneringsafvikling. Tilskud bortfalder således, såfremt man ikke gennemfører turneringen. Dog vil akut 
opstået sygdom på spillestedet være gyldig grund til afbud, og man vil fortsat oppebære sit tilskud. 

Tilskud, DM i Vingsted: 
 
1.  Kvalifikation til en DM finale 300 kr. 
2.  Kvalifikation til to DM finaler 400 kr. 
3.  Kvalifikation til tre DM finaler 500 kr. 
4.  Kvalifikation til fire DM finaler 600 kr. 

Tilskud, Klubhold: 

1. Klubben betaler halvdelen af indskud til Klubhold, dog maksimalt 250 kr. 
2.  Klubben yder tilskud på 200 kr. til holdet pr. privat afviklet hjemmekamp. Dette tilskud skal     
 dække forplejning. Er der ikke tale om privat afviklede kampe, ydes ikke tilskud. 
3.  Klubben betaler 2 kr. pr. kørt kilometer til udekampe. Dog KUN for en bil, hvorfor samkørsel er en 
 betingelse for tilskuddet. 
4. Klubben yder 600 kr. pr. spiller til Klubholdfinaler afholdt vest for Storebælt. 
5. Klubben yder 300 kr. pr. spiller til Klubholdfinaler afholdt øst for Storebælt.  

  
Ovennævnte retningslinjer er vedtaget på bestyrelsesmøde den 26/11-2012. 

 


