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Altetstøtte – Sæson 2020-2021 

Svømmere der er udtaget til Dansk Svømmeunions landshold, har mulighed for at ansøge Dansk 

Svømmeunion om Atletstøtte, som en hjælp til at kunne afholde nogle basale leveomkostninger 

som svømmer udtaget til Dansk Svømmeunions landshold.  

Forudsætningerne for at du kan få Atletstøtte er, at du er udtaget til Dansk Svømmeunions 

landshold og er økonomisk trængende. Derudover er betingelserne for at kunne få Atletstøtte, at: 

• du selv søger om Atletstøtte (fremsender budgetskema), og søger igen, hvis dine forhold 

har ændret sig eller at du i en periode ikke har været udtaget til landsholdet  

• du er fyldt 18 år 

• er dansk statsborger  

• der er udarbejdet en karriereplan i samarbejde med Dansk Svømmeunions landstræner. 

Bevilling af Atletstøtte sker på baggrund af behov angivet i fremsendt budgetskema med 

tilhørende ”tro og love-erklæring” (vedlagt).  

Når du søger Atletstøtte, vurderer vi, om du er berettiget til at modtage Atletstøtte. Er du det, får 

du din Atletstøtte udbetalt en gang om måneden. Beløbets størrelse afhænger af en økonomisk 

behovsvurdering. Den økonomiske behovsvurdering tager udgangspunkt i:  

• Din indkomst/indtjening  

• Om du selv afholder sportsrelaterede udgifter i større omfang  

• Om du har forsørgerpligt  

• Om du er ude- eller hjemmeboende  

• Dit uddannelsesniveau og alder  

• Om du har modtaget priser/legater/hædersbevisninger og tilsvarende uforudsete 

engangsbeløb  

• Eventuelt andre relevante forhold kan inddrages  

Alderssvarende gennemsnitlige indkomstniveauer inddrages i vurderingen af Atletstøtten. 

Desuden indgå økonomiske incitamenter til, at du prioriterer kompetencegivende uddannelse og 

sponsorarbejde i kombination med din udtagelse til landsholdet i bevillingerne. 

Atletstøtten bevilges på baggrund af på baggrund af den samlede budgetmæssige ramme til 

formålet via den økonomiske støtte til Dansk Svømmeunion fra Team Danmark. I tilfælde af at 

antallet og omfanget af ansøgninger overstiger budgetrammen, prioriteres Atletstøtten ud fra 

internationalt sportsligt potentiale (FINA A-krav OL 2020 og procentvis afvigelse herfra) samt 

væsentlige sociale og uddannelsesmæssige forhold.  

Du skal betale skat af din Atletstøtte, og den trækker vi, inden vi udbetaler støtten til dig.  
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Atletstøtten bevilges for en sæson ad gangen (1. september til 31. august). Såfremt du af den ene 

eller anden grund ikke længere er udtaget til Dansk Svømmeunions landshold, vil støtten ophøre 

med løbende måned plus en måned. 

Satserne for Atletstøtte følger statens takster for SU-fribeløb1 og er: 

Kategori Atletstøtte A  

 

Svømmere 

under videregående uddannelse 

eller tilsvarende   

Atletstøtte B 

 

Svømmere  

under  

ungdomsuddannelse 

Udeboende Max. 13.542 kr.  

per måned  
(Skattepligtig indkomst) 

 

Max. 8.957 kr.  

per måned 
(Skattepligtig   indkomst) 

 

Hjemmeboende  Max 6.771 kr.  

per måned 
(Skattepligtig  

indkomst) 

 

Max. 4.478 kr. 

per måned 
(Skattepligtig  

indkomst) 

 

 

Landsholdssvømmere som modtager SU skal være opmærksom på det maksimale fribeløb og 

mulighederne for at undgå tilbagebetaling af SU ved oprettelsen af en ratepension/sportspension. 

 

Såfremt væsentlige forhold taler for det, herunder men ikke begrænset til uddannelse, skader, 

graviditet eller andre væsentlige forhold, kan den sportslige ledelse i Dansk Svømmeunion 

dispensere fra ovenstående og/eller træffe beslutning om tildeling af Atletstøtte på baggrund af 

fremsendt ansøgning herom og en individuel sportslig helhedsvurdering med afsæt i din 

karriereplan. 

 

Ansøgning om atletstøtte sker ved fremsendelse af budgetskema med tilhørende ”tro og love-

erklæring” til sportschef Lars Green Bach på mail: lgb@svoem.dk  

 
1 SU-fribeløb er før skat og efter arbejdsmarkedsbidrag. 
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