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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Materiel til Fodbold ungdom 

Ansøger 
Forening 

Tørring IF Fodbold Ungdom 

Kontaktperson 

Claus Erik Jørgensen 

Adresse 
Vejnavn 

Viborg Hovedvej 
Nr 

114 
Etage Side/dør 

Postnummer 

7160 
Bynavn 

Tørring 
Postboks 

Telefonnummer 

21222855 

E-mail 

info@rhodo.dk  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 

Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening 
indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer, samt rekruttering og fastholdelse 
af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund-tidsplan 
Hjul til store 11 mands mål. 
Udfordring for træneren på de yngste årgange, med at flytte de stor 11 mands 
galvaniseret mål, hvis de bliver efterladt på deres træningsbaner efter 
græsklipning eller lign, som ligger op ad. De unge spillere har ikke 
styrken/højden til at støtte målene og der kan være risiko for, at det tipper og 
de kan komme i klemme. Vi tillader os derfor at ansøger den særlig pulje med 
materiel om 1 sæt transporthjul, så målene kun skal skubbes og ikke løftes og 
skubbes, når de skal flyttes. Monteringen kan vi selv klare. 

Udendørs opslagstavler. 
Muligheden for opslag udendørs har desværre ikke været i fokus og vi ansøger 
derfor om midler til at forbedre kommunikation med med forældre, spillere og 
andre borgere i byen, der ønsker eller har brug information om, hvordan tingene 
fungere i klubben, hvad klubben forventer af forældrene, når de melder deres barn 
ind, 10 forældrebud, hvornår må baner benyttes, hvornår spilles der kampe, 
billeder afholdet der vandt ..., hjælp til sæsonafslutning, kontaktpersoner mv. 
Ofte kommer forældrene og ser de sidste 10 min af træningen, til kamp eller 
venter på spillerne klæder om og her vil opslagene skabe opmærksomhed. Vi søger 
om 2 stk, udendørs opslagstavler. 
Opslagstavle nr. 1 på gavlen ved boldrum og støvlevask og indgang til omklædning 
det vil være et egnet sted. 
Opslagstavle nr.2 på container til materiel på de fjerneste træningsbaner, da 
holdene U5-U10 ikke benytter omklædningsfaciliteterne og ser ikke tavlen der. 
Monteringen kan klubben selv stå for. 

Projektets budget 
Indtægter 
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Beskrivelse af indtægt 

Indtægt i form af mindske risikoen for børn kommer til skade ved flytning af 
målene. Bedre information til gavn for det frivillige arbejde. 
Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægterialt(Kr4 

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Indkøb af transport hjul 2 x 745,— 	Opslagstavler 2 x 2800,— 	priser incl. moms 

Beløb (Kr.) 

7090,00 

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

7090,00 

Ansøgt beløb 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Underskudsgaranti 
Nej 

Beløb (Kr.) 

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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