
LICENS - ALDERSRELATERET

0-18 år gratis

19-59 år inkl. kr. 250

> 60 år gratis

B-licens kr. 125

KLUBKONTINGENT kr. 125 Pr. medlem registreret i CFR (Centrale ForeningsRegister) i 2020.

BTDK'S HOLDTURNERING Startgebyr DM

Startpenge divisionshold

Divisionshold for senior kr. 3.800 Seniorsingle kr. 250

Divisionshold for drenge og herre junior kr. 2.000 Seniordouble pr. par kr. 250

Divisionshold for piger dame junior kr. 1.200 Ungdomssingle kr. 150

Divisionshold for veteran 3 mandshold kr. 1.200 Ungdomsdouble pr. par kr. 150

Divisionshold for veteran 2 mandshold kr. 800 Veteransingle kr. 150

Veterandouble pr. par kr. 150

Startpenge seriehold

Seriehold for senior 4 mandshold kr. 1.200

Seriehold for senior 3 mandshold kr. 900

Seriehold for senior 2 mandshold kr. 600

Seriehold for ungdom 3 mandshold kr. 450

Seriehold for ungdom 2 mandshold kr. 300

Ungdoms Top 12, pr. spiller kr. 250

Vinderklubben i Herre og Dame Ligaen modtager hver kr. 5.000

BØDER I FORBINDELSE MED DT, DM OG I DE REGIONALE TURNERINGER

Ulovlig spiller/forkert opstilling på holdseddel kr. 500 pr. kamp kr. 200

Manglende underretning til TG og tilladelse til kampflytning i Bordetennisligaenkr. 500 pr. kamp kr. 200

Manglende underretning til TG og tilladelse til kampflytning i øvrige rækker kr. 250 pr. kamp kr. 150

Manglende eller for sen indtastning af resultater i Bordtennisligaen kr. 500 pr. kamp

Manglende eller for sen indtastning af resultater i øvrige rækker kr. 250 kr. 150

Manglende fremmøde uden afbud kr. 2.000 gælder alle rækker bortset fra Bordtennisligaen og 1. division kr. 250

Udeblivelse med afbud, senest dagen før kr. 1.000 gælder alle rækker bortset fra Bordtennisligaen og 1. division

Udeblivelse i Bordtennisligaen og 1. division herrer kr. 3.000 og holdet trækkes ud af rækken

Udeblivelse i de 4 sidste kampe i grundspillet kr. 1.000 kr. 200

Trækning af hold kr. 1.000 (+ 1/3 startgebyr. For veteran-DT bøde kr. 400,- kr.) kr. 350

Udeblivelse fra  DM kr. 500 pr. spiller 

Udeblivelse fra medaljeoverrækkelse ved DM kr. 250 pr. spiller 

Mgl. navn på spillertrøjer i Bordtennisligaen kr. 500 pr. kamp/samling

Mgl./forkert klubdragt i Bordtennisligaen kr. 500 pr. klub

Mgl./forkert klubdragt i øvrige rækker kr. 250 pr. klub

Mgl. overholdelse af tidsfrist for spilleklart lokale i Bordtennisligaen kr. 500 pr. kamp

Mgl. overholdelse af tidsfrist for spilleklart lokale i øvrige rækker kr. 250 pr. kamp

Mgl. brug af ITTF godkendt gulv i herreelitediv. (i de påkrævede kampe) kr. 5.000 pr. kamp

For lidt lys til DT kampe kr. 1.000 pr. kamp

ØVRIGE BØDER OG GEBYRER

Mgl. indsend. registreringsskema til DIF kr. 2.000

Protestgebyr kr. 1.000 kr. 500

Kampflytningsgebyr, Elitedivision Herrer kr. 1.500 pr. kamp

Kampflytningsgebyr, Øvrige senior-DT kampe kr. 500 pr. kamp, dog max 1.000 kr. pr. samling

Kampflytningsgebyr, Ungdoms-DT kampe kr. 500 pr. kamp, dog max 500 kr. pr. samling

Manglende uddannelse af basistræner i sæsonen i en divisionsklub kr. 3.000 pr. sæson

Fakturagebyr kr. 30

Administrationsgebyr ved stævnetilmelding (mikrogebyr) kr. 11

KURSER

BTDK 1-2 Trænerkursus kr. 795

BTDK Basistrænerkursus kr. 2.850

BTDK Klubtrænerkursus kr. 3.500

BTDK Diplomtræner kr. 2.500

DOMMERE

Dommerhonorar kr. 250 (max. kr. 400,- pr. dag - såfremt en kamp+transport 

Overdommer max. 4 timer kr. 250 varer mindst 5 timer udbetales kr. 60,- i fortæring 

Overdommer over 4 timer kr. 500 Beløbet udbetales uden bilagspligt)

ARRANGEMENTSTILSKUD

DT-Veteran, 1. og 3. runde kr. 5.000

DT-Veteran, 2. runde kr 3.000

Ungdoms slutspil kr. 4.000

DM Ungdom og Top 12 kr. Efter ansøgning til bestyrelsen

DM Senior kr. Efter ansøgning til bestyrelsen

DIVERSE 

Telefontilskud/Administrative omkostninger: BTDKs Bestyrelse og udvalgsformænd - og andre, som er godkendt af direktøren

 - kan efter anmodning få udbetalt efter forbrug dog max. de gældende takster under DIF (takster 2021.)

Kørsel bestyrelse, udvalgs- og faggruppemedlemmer: Statens laveste takst.

Vedtaget juni 2021. Gældende fra 1. juli 2021, og kan justeres af bestyrelsen. Undtaget klubkontingent, der besluttes på årsmødet.

BTDK's takster for sæson 2021-2022

pr. kamp, dog maksimalt 1.000 kr ved en 

samling (Gælder ikke veteran-DT)


