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 Januar 2022
Skema 2 

DJ puljen 2022 - Kurser i DJ regi 

Vejledning og ansøgning 

Ansøgninger til kurser i DJ regi behandles løbende af kredsenes bevillingsudvalg, som består af kredsens 
hovedbestyrelsesmedlem, kredsformanden og yderligere to medlemmer udpeget af kredsbestyrelsen.  

Har I spørgsmål vedrørende ansøgningen, er I velkommen til at kontakte Hanne Smedegaard, 
hsm@jaegerne.dk, tlf 2165 6075. 

1. I kan søge tilskud til

Kurser, som udbydes af Jægerforbundet, uanset om det holdes i den lokale jagtforening eller i Jagtens 
Hus.  

Tilskuddet kan maximalt udgøre 50% af kursets pris samt materialer i forbindelse med kursusdagen, 
hvortil udgiften kan dokumenteres i form af faktura.  

I kan søge til flere kurser inden for samme år – skal på hver sit ansøgningsskema. 

2. Betingelser for at ansøgningen kan komme i betragtning

a) Jagtforeninger, der er tilsluttet Danmarks Jægerforbund samt sammenslutninger af sådanne
foreninger, samt jægerråd og kredse kan søge tilskud fra puljen.

b) Der skal med ansøgningen sendes dokumentation på det der søges om tilskud til.
c) Tilskuddet skal anvendes til det ansøgte formål.
d) Der give ikke tilskud til kurser, der er afholdt, inden tilsagn om bevilling er givet.

3. Betingelser for udbetaling af tilskud

Kurset skal være afholdt i samme år, som tilsagnet om bevilling af tilskud er givet. 
Dokumentation i form af udgiftsbilag og dokumentation for betaling heraf indsendes snarest efter, at 
kurset er afholdt. Opgørelsen skal være underskrevet af ansøgeren og formanden for det jægerråd eller 
den forening eller kreds, som kursisten er medlem af. 

Hvis tilskud er modtaget uretmæssigt, kan Jægerforbundet forlange tilskuddet helt eller delvist 
tilbagebetalt. 

Ansøgningsskemaet med underskrift og bilag skal sendes som mail til Danmarks Jægerforbund, 
Molsvej 64, 8410 Rønde, att.: Hanne Smedegaard, hsm@jaegerne.dk.   
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Ansøgning, kursus
1. Almindelige oplysninger, der skal anføres
Foreningens/jægerrådets/kredsens Navn: 

Forenings nr.: 
Adresse: 

Kreds nr.:  
Momsregistreret (Sæt kryds) ja Nej 

Ansøgers navn Navn: 
E-mail:

Mobil nr.: Tlf. nr.: 

Formandens Navn: 
E-mail:

Mobil nr.: Tlf.nr.: 
3. Hvilket kursus søges der til

4. Specifikation af kursusudgifter og eventuelt materialer
Kr.: 

Kr.: 

Kr.: 

Samlede udgifter Kr.: 
5. Foreningsoplysninger

Samtlige medlemmer i foreningen er omfattet af DJ’s vedtægter 
§3, stk. 2, 1-10:

    Ja 

Kontingentsats (det fulde beløb) for ordinære medlemmer: Kr. 

6. Bankoplysninger til brug for udbetaling

Foreningens bankoplysninger:  Reg.nr.:    Konto nr.: 

12. Tro og love erklæring

Ovennævnte oplysninger er afgivet på tro og love, og jeg/vi er indforstået med, at en 
eventuel udbetalt bevilling kan kræves tilbagebetalt, såfremt jeg/vi har afgivet urigtige 
oplysninger eller på anden måde har modtaget beløbet uretmæssigt. 

Dato: 

Underskrift af ansøger 
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