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Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 

Anlæggelse af terasse/område til udendørs crossfit 

Ansøger 
Forening 
Ølsted U&GF 
Kontaktperson 

Mads Bjørnholdt Jensen 
Adresse 

Kirstinelundsvej 9, 	8723 Løsning 
Telefonnummer 

20712176 
E-mail 

mabj@lemu.dk  

Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 

Vi gode tidsvarende muligheder for børn og unge. 
2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen. 
3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel I den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-

v' i mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

Børneattester 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 	 rh71 Ja 	i 	i Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Ølsted U&GF Gymnastik afdelingen startede sidste vinter et Crossfit hold op 
med stor succes. Vi startede uden nogen form for materialer og brugte kun 
øvelser baseret på ens krops vægt. Nu ønsker vi at udbygge dette til også at 
have diverse materialer med i timen. Det kan være vægte, elastikker, stepbænke 
osv. 
Derudover har vi ønske om at anlægge et udendørs Crossfit område så vi kan 
tilbyde Crossfit hele året. Vi vil anlægge området ud for vores klubhus og ud 
mod vores børne fodbold baner. Så er tanken at de Crossfit "møbler" vi køber 
skal kunne bruges af forældre, bedsteforældre som sidde område når de skal se 
deres børn/børnebørn spille fodbold. Første etape med anlæggelse af 
område/terasse er færdig, men indkøb af materialer mangler. Vi har modtaget 
kr. 10.000 fra Sydbank Fonden til dette projekt, men vi søger støtte til da 
det bliver en stor udskrivning for vores lille forening. 
Håber i vil se positivt på dette sundhedsfremmende projekt og vi ser frem til 
at høre fra Dem. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Sydbank Fonden 
Kr. 

10.000,00 Crossfit rekvisittel 
Kr. 

5.000,00 

Crossfit møbler 15.000,00 

Materialer Crossfit 

område/terasse 10.000,00 

Indtægter i alt 
Kr, 

"IOD 0016-8 Udgifter i alt 
Kr. 

30.000,00 

-V1 Ansøgt beløb 
Kr, 

15.000,00 

—1 Underskudsgaranti 
Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet Nej 	 i Vi Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 
Sudbank Fonden - modtaget kr. 10.000 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev. 

25.8.17 

Dato Underskrift 

Mads B. Jensen 
ii4,V) 
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Flytbar bænk. Kan anvendes til udendørs Crossfit — step, armbøjninger osv. 

Anvendes til Udendørs Crossfit —Step, mavebøjninger, kropshævninger osv 



Udover siddepladser skal det anvendes til Crossfit — Dobbelt step osv. 
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