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ANSØGNING OM FRITIDSPAS I KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 

Der kan udstedes fritidspas med en værdi pr pas pålydende 500kr. Fritidspassene er tilskud til børnenes og de unges 

kontingent, transport og køb af træningstøj/sko. For at kunne få fritidspas laver man beregning efter husstandens 

indkomst, som er udregnet efter de indkomster der er indsendt. 

                                             Alle felter skal udfyldes 

Ansøger 

Navn     Personnummer 

 

Adresse 

 

Civilstand  Enlig  Gift eller samlever 

Sæt kryds: 

Ægtefælles / samlevers navn  Personnummer 

  

E-mail    mobil / tlf 

  

Børn der søges fritidspas til: 

Navn     Personnummer 

 

 

 

 

Indtægtsforhold for ansøger skal vedlægges med dokumentationer/bilag (de sidste 3 lønsedler 

for hele hustanden?)  

Dokumentationer er vedlagt:   Ja  Nej 

 

Hvis ikke vedlagt så anses ansøgningen som ugyldig 

Nogle aktiviteter kan koste under 500,- pr. sæson, så barnet kan have mulighed for at gå til flere aktiviteter på én gang 

via fritidspasset. Kommuneqarfik Sermersooq Fritidspas dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter: Fodbold, 

sangkor, håndbold, kampsport, svømning, bueskydning, volleyball, ski, alpin, snowboard og meget andet. Tilbuddet 

gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness centre.   

 

Ansøgningen sendes til: 

Kommuneqarfik Sermersooq, Fælles Service, Kuussuaq 2 

Eller via e-mail: fritidspas@sermersooq.gl    
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Fritidspas 
Kommuneqarfik Sermersooq har nu en fritidspasordning for børn og unge i alderen 6 til 19 år. 

Kære forælder 

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker med Fritidspasset, at give flere børn og unge lige mulighed for at 
deltage aktivt i foreningslivet. Med et Fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt 
kontingent i en forening på op til 500 kr. Fritidspassene er tilskud til børnenes og de unges kontingent, 
transport og udstyr indkøb etc. 

Sådan benytter du og dit barn fritidspasset 

 Fritidspasset vises til den forening, som dit barn ønsker at blive medlem af.  

 Foreningen skal påføre kontingentoplysninger på bagsiden af ansøgningen. Herefter skal du ikke 
foretage dig mere. Husk at få fritidspasset tilbage igen  

 Foreningen får herefter kontingentbetalingen fra kommunen.  

Hvis du vil sende os en mail kan vi kontaktes på fritidspas@sermersooq.gl    

Mange foreningsaktiviteter koster under 500 kr. pr. sæson, så dit barn vil have mulighed for at gå til flere 
aktiviteter på én gang via fritidspasset. 

Fritidspas udstedes af afdelingen, fritidspasset vises til den forening, fritidsundervisning, musikskole eller 

øvrige fritidsmulighed man vil benytte sig af, som barnet ønsker at blive medlem af eller være en del af. 

Foreningen eller ansvarlig for aktiviteten skal påføre kontingent/betalings oplysninger på bagsiden af 

fritidspasset med kontingents beløbet og derefter skal fritidspassets ejer komme med påført fritidspas til 

kommunen. Herefter vil kommunen sørge for betalingen til foreningen eller institutionen. Nogle aktiviteter kan 

koste under 500,- pr. sæson, så barnet kan have mulighed for at gå til flere aktiviteter på én gang via 

fritidspasset. Kommuneqarfik Sermersooq Fritidspas dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter: 

Fodbold, sangkor, håndbold, kampsport, svømning, bueskydning, volleyball, ski, alpin, snowboard og meget 

andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness centre.   

En foreningsaktivitet dækker ikke kun sport. Dit barn kan også vælge at gå til spejder, danse, underholdning 
som sang på en af foreninger i Nuuk fx N.A.I.P, spejderklub og øvrige. Bare det foregår i en forening, der er 
registeret i kommunen, så er kontingentet dækket af fritidspasset. 

Hvem er omfattet af ordningen 

Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 6 til og 

med 19 år. Få at kunne få fritidspas laver man beregning efter husstandens indkomst, som er udregnet efter 

de indkomster der bruges til at beregne boligsikringer:  

Grænsen for husstandens samlede aktuelle indkomst: 

Under 372.000 kr. for husstande med 1 barn 

Under 396.000 kr. for husstande med 2 børn 

Under 408.000 kr. for husstande med 3 børn 

Under 416.000 kr. for husstande med 4 børn 

Under 428.000 kr. for husstande med 5 børn 

Under 444.000 kr. for husstande med 6 børn og opefter 

 

http://www.sermersooq.gl/
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