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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Yogamåtter til KIF 

Ansøger 
Forening 

Korning Idrætsforening 

Kontaktperson 

Linda Vestergaard Nielsen 

Adresse 
Vejnavn 

Ussingvej 
Nr 

15 
Etage Side/dør 

Postnummer 

8700 
Bynavn 

Horsens 
Postboks 

Telefonnummer 

22773543 

E-mail 

lindavestergaardnielsen@gmail.com  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 

Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og 
fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer gode tidsvarende muligheder for børn og 
unge. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Vi startede i foråret 2017 yoga op på forsøgsbasis. Der er god tilslutning til 
holdet som ledes af en lokal uddannet yogainstruktør. Vi har igen i år god 
opbakning til holdet. 
Vi har selv indkøbt tæpper og yogablokke men kunne godt bruge nogle gode 
yogamåtter. 
Vi søger om nogle yogamåtter i god kvalitet, så de ligeledes kan bruges af 
Landsbyhaven og Korning Skole til forskellige aktiviteter. 
Gerne inden udgangen af oktober 2017. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægterialt(Kr.) 

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Yogamåtter, powermåtte kr. 499,00 x 12 stk. 	(http://yogaudstyr.dk/yogamats.php) 	- 
nedenstående pris er incl. fragt og mængderabat 
Beløb (Kr.) 

5119,00 

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

5119,00 
Ansøgt beløb 

Ja 
Beløb (Kr.) 

5119,00 
Underskudsgaranti 

Ja 

Beløb (Kr.) 

5119,00 

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