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Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
 	1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 
,K 	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-
mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. Kr. 

Indtægter i alt 

Kr. 
0 . 00 Udgifter i alt 

Kr. 

,.) . Ansøgt beløb 38 62,0I (:),) 

Underskudsgaranti 

Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet >!. Nej 	 1 Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

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

Dato 

,Z016 

Underskrift 
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Folevej 47 
DK-6510 Gram 
T+45 73 84 51 00 
E-mail: admin@pe-redskaber.dk  

PE-Redskaber+ 
Trampolin.dk  

Chameleon - Combimåtte komplet - Rød/Blå 
Varenr. 4100000 

DKK. 38.620,00 
(Ekskl. moms DKK. 30.896,00) 

Fakta 
Længde 	500 cm 

Bredde 	300 cm 

Højde 	 30 cm 

Målgruppe 
Børn 

Junior 	 W:f 
Senior 

Chameleon - Komplet combimåtte med side- og endekasser 
Denne combi-måtte leveres med det patenterede Chameleon betræk fra 

PE-Redskaber. 
Combi-måtten leveres med blå top og røde sider. Betrækket samles med velcro. Sider, ender, top og bund kan 

købes som løsdele. Det har bl.a. den fordel, at du nemt selv kan udskifte f.eks. en side på måtten, hvis der skulle 

ske en skade. Det sparer dig for både tid og penge. 

Combi-måtten giver flere funktioner 
En combi-måtte giver først og fremmest et større nedspringsområde end en almindelig nedspringsmåtte, men 
den giver ydermere masser af muligheder for at opbygge spændende og udfordrende opstillinger. Kravletunnel 

og tilløbsrampe er blot nogle af de mange muligheder. 
Combi-måtten kan deles i enkeltdele og anvendes som skumredskaber og give gymnasterne optimale 
muligheder for indlæring af færdigheder. Side- og endekasserne kan, ved hjælp af stærk velcro, sammenbygges 
til en 2 x 3% m nedspringsmåtte. Combi-måtten giver dermed mulighed for 2 nedspringsmåtter i én. Combi-

måtten er ideel til foreninger, som kun har plads til &I måtte, men som har brug for flere funktioner i samme 

gymnastikredskab. 

Pr 1/1-2015 tilbyder vi 10 års garanti på støddæmperpladen. 

Combimåtte med 4 side- og 2 endekasser 
Combi-måtten er meget slidstærk, og produceret i en god 3-lags skumkvalitet med stærk presenning og velcro 

på alle sider. Alle delene er tilmed forsynet med skridsikker bund. 
Combi-måtten måler L500 x B300 cm udfoldet, og er meget let at håndtere. Sammenpakket kan den være på en 

transportvogn. 

Bemærk! 
Combi-måtten leveres som delvis saml selv. 

http://www.trampolin.dk/Produktblad-DK/Chameleon-Combim%c3%a5tte-komplet-... 03-08-2016 
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