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Ansøgningens titel 
Nye vægge 

Ansøger 
Forening 
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Ole Schreiber 
Adresse 

Viborgvej 16a, 7160 Tørring 
Telefonnummer 

61272253 
E-mail 

ole@schreibers.dk  

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

Børneattester 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 	 i 	Ja 	 Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Formålet med den nye klatreklub, er selvfølgelig at skabe et miljø for klatrer 
og nye interesserede, hvor sporten kan udføres, i professionelle omgivelser. 
Andet formål er, som beskrevet i projektbeskrivelsen vedlagt, at skabe en rum 
hvor udsatte børn og unge, får muligheden for at blive hørt, delagtig gjort og 
have indflydelse, helt fra opstartsfasen. Der er allerede nu lavet samarbejde 
med en lokal ungdomsinstitution for socialt udsatte unge, borgere her fra skal 
være med til at renovere lokalerne og bygge klatrevæggene og indrette miljøet, 
for at være med til at gøre klatreklubben til "deres sted" hvor de er på 
hjemmebane og andre børn, unge og voksne kommer og udøver deres sport. På den 
måde skal de unge mennesker ikke presses ind i de eksisterende foreninger for 
at opleve et socialt miljø og skabe relationer til andre børn, unge og voksne. 
Projektet tager udgangspunkt i at skabe en klatreklub, hvor de unge har 
hjemmebanen, hvor de føler sig hjemme og kan sige, "det her er mit". Derfor 
ligger vi meget stor vægt på at de deltagende børn og unges ideer bliver hørt, 
at de bliver respekteret for deres indsats og kan se det giver mening at 
engagere sig. Selv opbygningen af faciliteterne vil fra start involvere 12-16 
unge, men efterhånden som projektet bliver lokalt kendt budskabet om at alle er 
velkomne, forventer vi at doble antallet inden vi er færdige. Efterfølgende kan 
vi ikke spå om medlemsantal, men via samarbejdet med kommunale og private 
institutioner forventer vi at mellem 20-30 unge hver uge vil få et stort 
udbyttet af projektet. Både som gæster og klatre udøvere, men også "bare" som 
gæster og med bag disken. Klatreklubben skal åbne 01. april 2017. se vedhæftet 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Privat bidrag 
Kr. 

40.000,00 Renovering 
Kr. 

18.000,00 

Opbygning væg 21.738,00 

klatre grej 49.600,00 

Fagfolk 9.500,00 

40.000,00 

Indtægter i alt 

Kr. 

0, 00 Udgifter i alt 

Kr. 

98.838,00 

i 	Ansøgt beløb 

Kr. 

20.000,00 

,i 	Underskudsgaranti 

Kr. 

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

Ansøgninger er sendt af sted 07. og 08. september, og det forventes først at få 
svar i løbet af efteråret. 
Fondsmidlerne vil dække 60%.  af etablerings udgifterne. 

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

Dato Underskrift 
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Tørring Klatreklub 
Forenings cvr 37988154 

Ny etablering af socialt og sportsligt projekt med klatring som omdrejningspunkt. 

I et fællesskab mellem nystartet forening, Tørring Klatreklub, og beboere fra ungdomsinstitutionen 

Satellitten vil vi skabe en klub for både nye og garvede klatrere med stor vægt på det sociale liv i klubben, 

hvor der er plads til alle. Der vil være en meget tæt relation mellem Tørring Klatreklub og 

ungdomsinstitutionen Satellitten, hvis faglige kompetencer skal støtte personalet i at skabe et miljø og rum 

for særligt socialt udsatte børne og unge. 
Meget af opbygningen og indretningen af lokalerne, samt den efterfølgende vedligeholdelse og drift, 

udføres af ungdomsinstitutionen Satellitten for på den måde at gøre klatreklubben til "hjemmebane" for 

beboerne på institutionen og deres netværk. Det er vigtigt at skabe et rum, hvor børn og unge som ikke 

føler de passer ind i store foreninger, eller børn og unge som ikke finder nogle af de eksisterende tilbud 

interessante, eller børn og unge som gerne vil være i en forening/klub, hvor det ikke udelukkende handler 

om at være god til en sport, men hvor man kan være med uden at skulle lave sport, men bare kommer for 

hyggens skyld, dem er der også plads til. 
Ved at inddrage beboerne fra institutionen, og deres netværk, kan vi skabe hjemmebane for en forholdsvis 

stor gruppe borgere, som ikke normalt er aktive i foreningslivet, dét bliver også årsagen til at andre af 

lokalområdets børn og unge i samme kategori, kan se sig selv som et aktivt medlem i Tørring Klatreklub. 

Kort om ungdomsinstitutionen Satellitten (fra deres hjemmeside); 
" Satellittens formål er at hjælpe udsatte unge i alderen 16-25 år på rette vej i voksenlivet. Det gør vi ved at 

komme så tæt på virkeligheden som muligt, således at man er klædt på til at klare sig så selvstændigt, som 

det er muligt efterfølgende. Det betyder, at vi har fokus på den personlige udvikling, hvad end det gælder 

social adfærd, psykiske problematikker, misbrug, kriminalitet eller miljø. Vi ved, at alle har individuelle 

behov, og vi sikrer os, at indsatsen er skruet korrekt og målfast sammen, således at vi sammen når vores 

fælles mål." 
Ved at vi i klatreklubben skaber et trygt socialt miljø for beboerne og deres netværk, kan vi på den måde 

engagere dem i et foreningsliv og i høj grad involvere dem i en sport, som alle kan have det sjovt og få 

motion med uanset niveau. 

Om klatring 
Klatreklubben tager udgangspunkt i disciplinen bouldering, kort her om 
Bouldering er klatring uden reb og sele. Ordet kommer af engelsk (boulder = stor sten). Når man bouldrer, 

klatrer man i så lav højde, at man kan hoppe ned og lande på en madras uden at komme til skade. 

En boulderrute hedder et "problem". Fordi boulderproblenner er relativt korte, kan man lave meget hårde 

og tekniske bevægelser, og man kan prøve dem mange gange. Det handler altså om at lave de hårdeste og 

mest spektakulære bevægelser. Derfor er det også en god måde at lære teknik på. 

Som regel er bouldering en meget social disciplin. En hel gruppe klatrere kan arbejde på det samme 

problem og give hinanden støtte og hjælp til at lykkes. 

Stemningen i en klatreklub og tilgangen til sporten handler meget om at få alle med, de øvede og erfarne 

klatrer er altid parat til at hjælpe nye i gang på væggen. I Tørring klatreklub vil der en aften om ugen være 

åbent for nye, altså en intro aften, og der ud over vil der blive skema lagt åbningstider for de forskellige 

hold alt efter niveau. Dertil arbejdes der på en model eller løsning, som kan muliggøre at klubben er åben 

en dag i weekenden hvor man som medlem "bare kan slå sig løs". 



Klatreklubbens medlemmer accepterer ved medlemskabet nogle vedtægter, hvor det fremgår meget 

tydeligt, at dette samarbejde er utrolig vigtigt, og at man har forståelse og viser respekt for dette 

samarbejde. 

Lokaler 
Lokalet som vi har fået til rådighed, hvor klatreklubben skal være, har vi lavet en aftale med en lokale 

virksomhed omkring. Huslejen vil de første 18 måneder være 0,00 kr. Herefter er det aftalt, at der betales 

husleje ud fra antal medlemmer, således at der er en symbolsk husleje. Lokalet er helt råt, og derfor skal 

der investeres en mindre del i beklædning af loft samt installation af lys. Lokalet er isoleret, og derfor er det 

kun nogle indvendige overfladerenoveringer, der skal til for at gøre lokalet egnet. Herefter skal der bygges 

klatrevægge ud fra dansk klatreforbunds vejledning og råd undervejs. Der bliver bygget cirka 35 gulvmeter 

væg i forskellige udformninger. Væggen bygges i materialer fra byggemarkedet. Efterfølgende skal væggen 

beklædes med klatregreb, som skal købes i specialforretninger. Det samme gælder underlaget. Endeligt skal 

lokalet indrettes med omklædningsområde, som består af skabe og rum i åben forbindelse med resten, 

samt sofamiljøer til ophold og samvær. 

Økonomi 
Indtil nu, i det forløbende budget, vil etableringen af klatrecenteret være 120.000,00 kroner, opdelt i grove 

træk således; 

Renovering af lokale: 28.500,00kr (lofter, gulve, og vægge) 

Opbygning af klatrevægge: 71.000,00Kr (byggematerialer, klatregreb, faldunderlag mm.) 

Indretninger: 7.500,00Kr (møbler, omklædning) 

Klatreudstyr: 13.000,00kr (sko, kalk, seler) 

Der bliver løbende hentet tilbud, og derfor kan beløbende ændres. 

Vi arbejder på at gøre det hele muligt ved hjælp af fondsmidler, støtte fra indsamlinger og private 

sponsorater. Vi opdeler gerne de forskellige poster, og vi vil meget gerne specificere de enkelte poster, 

hvilket findes i etableringsbudgettet. Således kan et sponsorat eller fondsmidler gå direkte til noget 

konkret, så som "indkøb af faldunderlag xxx Kr.". 

Efter etablering, vil der blive fastsat et månedligt kontingent, og en pris for en dags deltagelse. Lige så vil vi 

lave samarbejde med event firmaer, som kan købe/leje sig ind til heldags arrangementer. Alle indtægter 

går til udvikling af faciliteterne og vedligeholdelse. 

Inddragelse af børn og unge 
Projektet tager udgangspunkt i at skabe en klatreklub, hvor de unge har hjemmebanen, hvor de føler sig 

hjemme og kan sige, "det her er mit". Derfor ligger vi meget stor vægt på at de deltagende børn og unges 

ideer bliver hørt, at de bliver respekteret for deres indsats og kan se det giver mening at engagere sig. Selv 

opbygningen af faciliteterne vil fra start involvere 12-16 unge, men efterhånden som projektet bliver lokalt 

kendt budskabet om at alle er velkomne, forventer vi at doble antallet inden vi er færdige. Efterfølgende 

kan vi ikke spå om medlemsantal osv., men via samarbejdet med kommunale og private institutioner og 

organisationer forventer vi at mellem 20-30 unge hver uge vil få et stort udbyttet af projektet. 

Senere består inddragelsen i vedligeholdelse af baner og vægge, ombygninger, drift af klubben. Arrangere 

åbent hus arrangementer for at skabe opmærksomhed for klubben 



Alle spørgsmål vedrørende Klatreklubben kan formand Ole Schreiber besvare på telefon 61 27 22 53 e-mail 

ole@schreibers.dk  
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