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 Januar 2018 

Aktivitetspuljen for Juniorjægerne 2018 

Vejledning og ansøgning 

Danmarks Jægerforbund ønsker at støtte lokale aktiviteter for juniorjægere og har for 2018 afsat 
50.000 kr. til formålet. Vi håber, at ”gamle” jægere tager godt imod juniorjægerne og viser dem de 
mange glæder inden for jagt og natur. 

Juniorjægere defineres som medlemmer mellem 8 og 15 år, og aktivitet og indhold skal være 
tilpasset målgruppen.  

Aktiviteterne skal bestå af jagtfaglige emner såsom natur- og vildtkendskab, våben og skydning, 
efterbehandling af vildt, madlavning med vildt, jagtetik og ”hvad må jages”. Det er vigtigt, at 
arrangementet er af oplysende karakter, og at juniorjægeren på den ene eller anden måde stifter 
bekendtskab med jægerhåndværket gennem aktiviteten. (Der gives ikke tilskud til fast inventar 
og/eller jagtleje). 

Ansøgning skal ske af eller i samarbejde med kredsen, jægerråd eller en jagtforening under 
Danmarks Jægerforbund af hensyn til påtegning af bilag i forbindelse med udbetaling af tilskud. Er 
du i tvivl, om dit projekt kan komme i betragtning, så kontakt Danmarks Jægerforbund og hør 
nærmere, inden du udfylder ansøgningen.  

Alle punkter i ansøgningen skal udfyldes, og der skal medsendes dokumentation på det, der søges om 
tilskud til. Dokumentation kan være i form af bilag for udgifter som f.eks. et tilbud eller lignende. 
Det er også vigtigt at angive, hvor meget foreningen eventuelt selv finansierer, og/eller om 
foreningen opkræver deltagerbetaling af juniorjægerne.  

Ansøgninger behandles løbende, efter først til mølle princippet. Ansøgning med underskrift og bilag 
sendes som mail til Danmarks Jægerforbund, Molsvej 64, 8410 Rønde, att.: Hanne Smedegaard, 
hsm@jaegerne.dk. Spørgsmål til ansøgningsskemaet kan rettes til Hanne Smedegaard på mail eller på 
mobil 2165 6075. 

Senest 14 dage efter at projektet er gennemført eller arrangementet er afholdt, skal I indsende 
en oversigt over afholdte udgifter vedlagt dokumentation for disse svarende til det med ansøgnin-
gen fremsendte budget og projektbeskrivelsen. Endvidere skal der være påført kontooplysninger. 
Materialet sendes til hsm@jaegerne.dk eller til: Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde. 
Att.: Hanne Smedegaard.  
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Ansøgning 
Ansøgningen skal udfyldes så præcis og udførlig som muligt, suppleret med bilag. 

 
1. Almindelige oplysninger, der skal anføres 
Ansøgers Navn:  
 Nr.:  
 Adresse:  
   
 Kreds nr.:  
 Momsregistreret (Sæt kryds) ja  Nej   
 
Kontaktpersonens/Projektlederens Navn:  
 Adresse:  
 Postnr./by:  
 E-mail:  
 Mobil nr.:  Tlf. nr.:  
2. Hvis gruppen inden for de sidste 3 år har fået tilskud af puljen bedes oplyst 
 Hvornår:  
 Til hvad:  
 Hvor meget:  
    
 
3. Søger I tilskud til aktiviteten ved andre tilskudspuljer? 

Hvis ja bedes oplyst  
 

 
 

Hvilken pulje:  
 
Beløbets størrelse: 

 

 
 
4. Budget (skal dokumenteres med bilag for f.eks. et tilbud eller lignende) 

Udgifter      
Materialekøb   Kr.:   

Baneleje   Kr.:   

Forplejning   Kr.:   

Øvrige udgifter, hvilke:   Kr.:   

Øvrige udgifter, hvilke:   Kr.:   

Øvrige udgifter, hvilke   Kr.:   

Udgifter i alt   Kr.:   

 
Finansiering 

     

F.eks. fra andre puljer  Kr.   
Evt. brugerbetaling  Kr.    

Anden form for finansiering  Kr.    

Ansøgt tilskud fra aktivitetspuljen for Juniorjægere  Kr.   

Samlet finansiering af udgifter (skal være det samme som udgifter i alt)  kr.   
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5. Kort projektbeskrivelse som kan suppleres med bilag    

 

 
6. Andre oplysninger som kan have betydning for vurdering af projektet  
 

 

7. Underskrift og bankoplysninger, hvor tilskudsmidler kan udbetales til  
  

Reg. nr.: 
  

 Konto nr.:   

 
 

   

Dato:     
    
Underskrift af 
Kontaktpersonen/projektlederen: 
 
 

 

    
 
8. Specifikation af medsendte bilag  

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

 
 
 
Ansøgningen med bilag scannes og sendes pr. mail til hsm@jaegerne.dk 
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