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Ansøger
Ansøgningens titel
Uddannelse og Udstyr

Ansøger
Forening
Snaptun Kajakklub

Kontaktperson
Palle Ragn

Adresse
Vejnavn
Kjeldsensgade

Nr
7

Etage Side/dør

Postnummer
8700

Bynavn
Horsens

Postboks

Telefonnummer
51511857

E-mail
palle@ragn.biz

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt
Ja

Kriterium for ansøgning
Hvilket kriterium hører din ansøgning under
3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening 
indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer, samt rekruttering og fastholdelse 
af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer.

Projektbeskrivelse
Formål - baggrund - tidsplan
Udførelse af kajaksejlads
-----------------------------
Kajakhuset ligger tilbagetrukket fra stranden, og kajakker skal transporteres 
knap 100 m over græs mellem kajakskuret/parkeringspladsen og stranden. Dette er 
en udfordring for nogle medlemmer, og vi ønsker os derfor transportvogne. Disse 
transportvogne er sammenklappelige og kan derfor også anvendes, når vi er på ture 
rundt omkring i landet, og kajakker skal transporteres fra parkeringspladser til 
vandet.

• 2 x  KAJAK FREAK Klubhus vogn, pris på 2.500 DKK pr styk, i alt 5.000 DKK - 
forventet indkøbt før sæsonstart (maj 2021)

Vi har flere klubkajakker, så medlemmer kan prøve forskellige mærker og 
størrelser af, før de evt. indkøber egne kajakker. Disse klubkajakker bliver i 
sagens natur slidte med tiden. En af de populære kajakker, Tiderace Vortex er 
efterhånden blevet skadet og bulet i bunden og virker ikke optimalt mere, og vi 
ønsker derfor denne udskiftet.

• 1 x Tiderace Vortex kajak, pris: 14.000 DKK - forventet indkøbt før 
sæsonstart (maj 2021)

Når vi er ude at sejle, kan det ske at kræfterne slipper op, f.eks. i tilfælde af 
kæntringer og redning, havsnød, søsyge m.v. og vi har derfor brug for at kunne 
bugsere hinanden og søger derfor om 2 bugserliner da vi ofte sejler i to grupper.

• 2 x  Whetman Trækline - Sea Bean 10 m - forventet indkøbt før sæsonstart 
(maj 2021)

Uddannelse
-------------
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Klubben ønsker at tilbyde klubmedlemmerne flere kompetencer. Vi vil gerne kunne 
uddanne flere havkajakinstruktører, afholde foredrag/temadage i blandt andet 
kajakreparation og -vedligehold, teknikundervisning (video), førstehjælp med 
mere. Det meste af dette kan afholdes i klubbens lokaler, hvor vi i dag har et 
væghængt tv til undervisningsbrug. Dog mangler vi et medie til fremsøgning og 
visning af videoer, præsentationer og dokumenter til undervisning, foruden ved 
møder og generalforsamling og søger derfor om en IPad, der kan tilsluttes tv’et.

• Uddannelse af 4 medlemmer i havkajakinstruktør 1. - 3 moduler med opstart i 
2021, når disse udbydes af DGI

• Foredrag/temadag med professionel kajak reparatør - afholdes vinteren 
2020/2021 om Corona vil

• Undervisning i førstehjælp især til vandsport (DGI), pris 295 DKK per 
deltager, i alt ca. 20 deltagere - sæsonen 2021, når disse udbydes af DGI

• 1 x IPad til undervisningsbrug, tilsluttes til eksisterende vægmonteret TV 
- forventes indkøbt 2020

Projektets budget
Indtægter
Beskrivelse af indtægt
ingen

Beløb (Kr.)
0,00

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Indtægter i alt (Kr.)
0,00

Udgifter
Beskrivelse af udgift
2 x  KAJAK FREAK Klubhus vogn

Beløb (Kr.)
5000,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift
1 x Tiderace Vortex kajak

Beløb (Kr.)
14000,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift
2 x  Whetman Trækline - Sea Bean 10 m

Beløb (Kr.)
1398,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift
Uddannelse af 4 medlemmer i havkajakinstruktør 1, pris 1.700 DKK pr deltager

Beløb (Kr.)
6800,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift
Foredrag/temadag med professionel kajak reparatør

Beløb (Kr.)
5000,00
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Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift
Undervisning i førstehjælp især til vandsport (DGI), pris 295 DKK per deltager, i 
alt ca. 20 deltagere
Beløb (Kr.)
6000,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift
1 x IPad til undervisningsbrug, tilsluttes til eksisterende vægmonteret TV

Beløb (Kr.)
4699,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Udgifter i alt (Kr.)
42897,00

Ansøgt beløb
Ja

Beløb (Kr.)
42897,00

Underskudsgaranti
Nej

Beløb (Kr.)

Andre tilskud
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet
Nej

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. brev 
til:
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 



(02922d11-4277-4a9f-85fe-197b68b4c723) 15-11-2020 13:24:24

Side 5 af 5

Erklæring
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 
selvbetjeningsforløb.


