Vejledning i udfyldelse af Ansøgningsskema (S-1)
Skytteforeninger, der er medlem af en landsdelsforening under DGI Skydning, samt
skydebaneforeninger, kan søge lån og tilskud hos Skydebaneforeningen Danmark, til projekter.
Der ydes ikke tilskud / lån til arbejde, der er igangsat, inden der er modtaget
tilbagemelding fra Skydebaneforeningen Danmark.
Ansøgningen indsendes gennem Landsdelsforeningen. Landsdelsforeningen skal udtale sig
detaljeret om projektets rimelighed set i forhold til bl.a. foreningens aktivitet inden for
DGI skydning og om foreningens mulighed for at udfylde projektets rammer, eller om
foreningen hellere skulle samarbejde med en anden skytteforening om fælles
skydebanefaciliteter.
Støtten ydes som HJÆLP TIL SELVHJÆLP.
Der støttes ikke efter en fastlåst retningslinje. Projektets udgifter skal være passende i forhold
til det formål, der bygges til. Er dette konstateret, vil Skydebaneforeningen Danmark ved
nybyggeri som en hovedretningslinje støtte med et tilskud og et lån med en afdragstid på 10 år.
Støtte er i alle tilfælde betinget af, at foreningen bidrager med eget arbejde i betydeligt omfang.
Ansøgninger om tilskud og lån til skydebanebyggeri (S1) behandles først i skydebaneudvalget
(SBU) og herefter evt. i Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse (SKBF). Der behandles kun
ansøgninger med en totaludgift på minimum 20.000,- kr.
Alle ansøgninger behandles under forudsætning af, at kommunen søges om tilskud til projektet
inden fremsendelsen til Skydebaneforeningen Danmark, ligesom Lokale- og Anlægsfonden skal
søges i de projekter, hvor det er relevant.
For at sikre ”sparsommelighed og effektivitet” anbefales det at indhente to tilbud på køb. Er købet
hos en leverandør over kr. 30.000 kr, skal der altid indhentes to tilbud. Begge tilbud vedlægges
ansøgningen i kopi.
Der ydes ikke tilskud og lån til 15 m baner, hvis ikke ventilationen overholder
Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger til dette.
I det omfang foreningen skaffer midler til finansiering af udgifterne, ændres der ikke i
tilskuddet, men udelukkende i lånet.

VINGSTEDVEJ 27
DK-7182 BREDSTEN
T: +45 76 65 67 25
F: +45 75 86 54 75
CVR: 65 70 32 11
WWW.SKYDEBANEFORENINGEN.DK

Viser projektet sig at blive billigere end forventet, anvendes besparelsen til reduktion af
tilskud, lån og egenfinansiering i forhold til deres andel af finansieringen. Ændres
forudsætningerne for bevillingen skal foreningen orientere Skydebaneforeningen Danmark
om dette, ligesom finansieringstilsagnet da kan genoptages.
Lån og tilskud kan udbetales i rater i takt med byggeriets færdiggørelse. Sidste del
udbetales først, når der er indsendt et byggeregnskab, revideret og underskrevet af
foreningens valgte revisorer eller fakturakopi for alle afholdte udgifter. I visse tilfælde skal
lån og tilskud sikres ved et tinglyst pant (Skydebaneforeningen Danmark betaler udgifterne
herved).
Ved ombygning må det forventes, at låneandelen øges og lånetiden falder, ligesom
egenandelen stiger, alt afhængig af, i hvor høj grad projektet nærmer sig ren vedligeholdelse,
hvor der højest kan forventes en vis lånefinansiering.
Husk at angive foreningens bank- eller gironummer, så udbetales pengene
hurtigere!

Eksempel på opgørelse af udgifter til skydebanebyggeri
• Ved deludgifter over kr. 30.000 kr. inkl. moms indhentes to sammenlignelige
tilbud, som noteres på oversigten.
• Ved deludgifter under kr. 30.000 kr. noteres det forventede beløb inkl. moms i
"i alt kolonnen"
• Kopi af alle tilbud vedlægges ansøgningen. Skriv bilagsnr. på hver tilbudskopi.
• Hvis ikke andet er forklaret på tilbudskopien, skal beløbene i nedenstående
opgørelse direkte fremgå af tilbuddene.

• Se eksemplet på udfyldelsen i vejledningen

