
ANSØGNING OM 
TILDELING AF ABUF 

MIDLER

Akademisk Boldklubs Ungdomsvenner - Fodbold (ABUF)



Baggrund
Foreningen Akademisk Boldklubs Ungdomsvenner - Fodbold (ABUF) blev stiftet i 
1999.

Formålet for ABUF er:

- at etablere rammerne for fælles oplevelser for ungdommen, forældrene og 
resten af klubbens medlemmer

- at skaffe økonomiske midler til fodboldungdommen

UDEN FRIVILLIGE - INGEN ABUF OG INGEN ARRANGEMENTER FOR 
UNGDOMMEN



Vejledning til ansøgning
- Ansøgninger skal fremsendes via e-mail til abuf1889@gmail.com
- Alle nedenstående oplysninger skal være angivet ellers kan ansøgningen ikke behandles på lige 

fod med de andre
Årgang Angiv spillernes årgang

Hold Angiv holdet hvis ikke der ansøges til hele årgangen

Har den nuværende forældregruppe omkring 
holdet/årgangen deltaget som frivillige ved tidligere ABUF 
arrangementer?

Ja/Nej (Hvis ja, hvilket?)

Hvad søges der støtte til? Beskriv med et afsnit eller to hvad der søges støtte til

Samlet budget (DKK) Angiv forventet samlet budget

Hvilket beløb ansøges der om? (DKK) Angiv ønsket ABUF andel af samlet budget

ABUF kontaktperson fra holdet/årgangen Fulde navn, mobil, e-mail

AB træner Fulde navn, mobil, e-mail

mailto:abuf1889@gmail.com


Ansøgningsfrist
- ABUF har besluttet at uddele midler samlet én gang årligt
- Der er åben for ansøgninger i december måned, og deadline er 31. 

december for ansøgning af ABUF midler
- ABUF behandler alle ansøgninger samlet i løbet af januar måned, hvor efter 

alle vil få direkte besked



Kriterier for tildeling af ABUF midler
ABUF vil behandle alle ansøgninger ud fra nedenstående kriterier. 

Ansøgninger, som ikke er modtaget i december måned, vil ikke blive behandlet.

1. Er ansøgningen modtaget rettidigt og korrekt udfyldt?
2. Har forældregruppen omkring holdet/årgangen deltaget aktivt som frivillige i 

tidligere ABUF arrangementer?
3. Har holdet/årgangen en ABUF kontaktperson, som kan videreformidle 

budskaber fra ABUF til forældregruppens holdsport, FB-gruppe osv., og som 
er villig til aktivt at gøre en indsats for at skaffe frivillige til ABUF 
arrangementer?

4. Som udgangspunkt støtter ABUF hold/årgange, og ikke enkelte 
spillere


