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Godtgørelse for turneringsledere

Turneringer under DBgF kan opdeles i 4 grupper:
A. Holdturneringen, pokalturneringen, det individuelle Danmarksmesterskab og Nordic Open.
B. Øvrige Danmarksmesterskaber, herunder DM for damer, DM Doubles, DM Mix, DM
Consultation Doubles, DM-speed.
C. Andre danske turneringer, der kan godkendes til resultat.
D. Småturneringer, herunder interne turneringer og ugeturneringer, der kan godkendes til rating.
Skattefrie godtgørelser:
Dansk Backgammon Forbund (DBgF) godtgør efter de skattefrie godtgørelser som opdateres når
der er ændringer. Der er 3 forskellige godtgørelsestyper. Der kan for det første gives skattefri
godtgørelse på op til 2.450 kroner pr. år til dækning af telefon- og internetudgifter (2022). Der kan
for det andet gives en skattefri godtgørelse på indtil 1.500 kr. til dækning af kontorartikler, porto,
møder mv. (2022). For det tredje til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning og lignende
kan der udbetales indtil 2.050 kroner om året (2022). Det er en forudsætning for hver af de 3
godtgørelsestyper at modtageren reelt har haft tilhørende udgifter.
Turneringsledere kan max. modtage en godtgørelse på DKK 500,- skattefrit pr. stævnedag.
Herudover kan de årlige godtgørelser inkluderes således at der kan betales beløb som overholder
reglerne for skattefrie godtgørelser. For de enkelte turneringer under Gruppe A er det angivet
hvilket beløb som der udbetales som godtgørelse til tuneringslederne.
Det gælder for ethvert beløb udover de skattefrie godtgørelser at det er fuldt skattepligtig for hele
beløbet dvs. hvis en turneringsleder får 501 kr. pr. dag skal der betales skat af 501 kr. med mindre
at vi som supplement giver det som et honorar på årligt basis. Dette skal tydeligt fremgå ved
godtgørelsen.
Andre godtgørelser:
Der gives ikke yderligere godtgørelser så overnatning, bro/færge omkostninger, kørsel samt
fortæring m.v. er for egen regning med mindre at der er indgået anden aftale med bestyrelsen.
Andre vilkår:
Turneringslederne forventes ikke selv at spille med i turneringerne med mindre at andet er aftalt
med bestyrelsen.

Ad A:
1. Holdturneringen
Holdturneringen arrangeres af TU. Opgaven omfatter modtagelse af tilmeldinger,
rundeplanlægning, planlægning og afvikling af den fælles afslutning af grundspillet, planlægning af
play-offs samt planlægning og afvikling af Final 4 og afslutningsturnering, herunder indgåelse af
aftaler med spillesteder.
Planlægningsopgaverne udføres på frivillig basis.
Afvikling af afslutningsturneringen kræver 3 turneringsledere (1 vest og 2 øst) i én dag.
Turneringsledere godtgøres med 500 kr. pr. dag samt et årligt honorar for at stå til rådighed som
afregnes med 50% pr. rådighedsdag dvs. yderligere 250 kr.
Der tages dermed udgangspunkt i en samlet sats på 750 kr. pr. 1.1.2022 som fremover reguleres af
bestyrelsen når der er behov for det.
2. Pokalturneringen
Pokalturneringen arrangeres af TU. Opgaven omfatter modtagelse af tilmeldinger, seedning,
rundeplanlægning, planlægning af finalerunden og pokalpotten samt indgåelse af aftale med
spillested.
Planlægningsopgaverne udføres på frivillig basis.
Afvikling af pokalpot og finalrunden kræver 1 turneringsleder i én dag. Turneringsledere godtgøres
med 500 kr. pr. dag samt et årligt honorar for at stå til rådighed som afregnes med 50% pr.
rådighedsdag dvs. 250 kr.
Der tages dermed udgangspunkt i en samlet sats på 750 kr. pr. 1.1.2022 som fremover reguleres af
bestyrelsen når der er behov for det.
3. Det individuelle Danmarksmesterskab
Det individuelle Danmarksmesterskab arrangeres af TU. Opgaven kan udliciteres. Opgaven
omfatter modtagelse af tilmeldinger, afvikling samt indgåelse af aftale med spillested.
Afvikling af DM kræver 2 turneringsledere i 2 dage. Turneringsledere godtgøres med 500 kr. pr.
dag samt et årligt honorar for at stå til rådighed som afregnes med 50% pr. rådighedsdag dvs. 250
kr.
Der tages dermed udgangspunkt i en samlet sats på 750 kr. pr. 1.1.2022 som fremover reguleres af
bestyrelsen når der er behov for det.
4. Nordic Open
Turneringsplanlægning og -afvikling udliciteres til privat turneringsarrangør. Vilkår fastsættes i
særskilt kontrakt.
5. Særligt om registrering
Til hver af turneringerne nævnt under gruppepunkt A1-A3 fastsættes registreringsafgift i forhold

til antal skønnede deltagere og således, at afgiften dækker udgifter til turneringsledere, pokaler,
lokaleleje mv efter fradrag af evt. DBgF-tilskud.
For hver af turneringerne nævnt under gruppepunkt A1-A3 betales deltagelsen direkte til DBgF.
DBgF afregner med turneringslederne såfremt at økonomien for turneringerne er registreret hos
DBgF og indgår i DBgF’s regnskab.
Ad B-D:
TU godkender registreringsafgift, der tilfalder turneringsarrangøren efter fradrag af udgifter til
pokaler, lokaler, forplejning mv.
For hver af turneringerne nævnt under gruppepunkt B-D betales deltagelsen direkte til
turneringsarrangørerne som selv har ansvar for at afregne med turneringsledere efter
principperne for skattefrie godtgørelser.
Særligt vedrørende turneringer under B
Klubber, der ønsker at arrangere B-turneringerne (de ”små” Danmarksmesterskaber) har
fortrinsret frem for enkeltpersoner.
Den 16. juni 2022
DBgF bestyrelse

