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Forslag til generelle regler for honorering af trænere for HGATM 

 

 

HGATM er en aktiv forening bestående af 3 strenge, Atletik, Triatlon og Motion 

Vi oplever stigende medlemstilgang og for at tiltrække flere medlemmer og fastholde de nuværende 

medlemmer vil vi gerne tilbyde medlemmerne mange forskellige træningstilbud. 

Dette medfører at vi har behov for mange frivilligere trænere i klubben. Klubben vil gerne honorere 

denne frivillige indsats med nogle godtgørelser. 

 

Hver afdeling kan ansætte en frivillig cheftræner med kontrakt. Af kontrakten fremgår hvilke 

godtgørelser cheftræneren kan få i løbet af året samt et max beløb. Kontrakten bør genforhandles 

hvert år. Cheftrænerens opgaver som også fremgår af kontrakten vil blandt andet være at, i 

samarbejde med udvalgsformanden pege på det nødvendige antal trænere og hjælpetrænere for at 

dække medlemmernes behov. Kontrakten godkendes herefter af bestyrelsen.   

 

Bestyrelsen kan, udover cheftræneren honorere frivillige trænere samt hjælpetrænere med 

godtgørelser for kørsel, gratis kontingent, udgifter i forbindelse med stævner hvor træneren er med 

for at støtte de aktive, samt trænertøj.  

Vi kan dele vores trænere op i forskellige kategorier og definere honoreringen kategoriafhængigt 

1. Træner som selv træner med selv 

2. Træner som stiller sig til rådighed for medlemmerne under hele træningsseancen, program. 

3. Træner med ansvar for børn og unge 

4. Hjælpetræner 

Ad 1 Gratis kontingent eller ud at spise med klubben, en klubdragt/ trænertøj pr sæson  

Ad 2 Gratis kontingent eller ud at spise med klubben, telefongodtgørelse, trænertøj 

Ad 3 Gratis kontingent eller ud at spise med klubben, godtgørelse for kørsel til stævner hvor de 

unge deltager, trænertøj, telefongodtgørelse 

Ad 4 Gratis kontingent eller ud at spise med klubben, trænertøj 

 

Derudover betaler klubben for træneruddannelse og kørsel i forbindelse med dette når blot det er 

sammenhæng mellem uddannelsens type og afdelingens behov.  

Udvalgsformændene skal indstille trænere til uddannelse og dette godkendes af bestyrelsen. 

Vedtaget af bestyrelsen for HGATM 28/4 16  


