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

for børn og unge. 

initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-
fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

xgode tidsvarende muligheder 

	 2. Kulturelle, kreative og nytænkende 
I arrangementer, der også 

	 3. Nye tiltag og projekter, 
mer, samt rekruttering og 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. 
I 7 1-E-51-  

Kr. 
I, 3.42o 00 I 

- 

Indtægter i alt 

Kr. 
0 . 00 Udgifter i alt 

Kr. 
/3. 1/20 / 00 

X Ansøgt beløb 

Kr. 
13.£12o l od 

Underskudsgaranti 

Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 	 ipe 	Nej Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

, 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev. 
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Folevej 47 
DK-6510 Gram 
T+45 73 84 51 00 
E-mail: adnnin@pe-redskaber.dk  

PE-Redskaber+ 
Trampolin.dk  

PE Plest 
Varenr. 5300 

DKK. 13.420,00 

(Ekskl. moms DKK. 10.736,00) 

Fakta 

Længde 	150 cm 

Bredde 	 50 cm 

Højde 	102-170 cm 

Målgruppe 

Børn 	 • 

Junior 	 Wir 
Senior 

PE Plest - perfekt til springkoreografier 
PE Plest'en er et springbord, som indgår perfekt i forskellige springopstillinger, springkoreografier samt til 

træning af nakkespring og overslag. 

Plest'en er justerbar og anvendes ideelt til juniorer og voksne. 

PE Plest - et solidt springbord 
PE Plest'en er et moderne "traditionelt" redskab, og kan ses som en blanding af en hest og en plint. Den kan 

indstilles i højden fra 102- 170 cm. 
PE Plest'en er fremstillet i solide og slidstærke materialer. Det er et redskab, som også holder til rejser, busture 

og hvad det ellers kan blive udsat for. Plesten har aftagelige ben, hvilket gør den let at transportere. 

http://www.trampolin.d1c/Produktblad-DK/PE-Plest.aspx 	 13-09-2018 
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