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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Uddannelse og ungdoms-boksning 

Ansøger 
Forening 

Løsning Bokseklub 

Kontaktperson 

Karsten Rene Christensen 

Adresse 
Vejnavn 

Hovedvejen 
Nr 

136 
Etage Side/dør 

Postnummer 

8723 
Bynavn 

Løsning 
Postboks 

Telefonnummer 

21270596 

E-mail 

ellak@live.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 

Vi søger om midler til uddannelse og indkøb af 20 par nye træningshandsker og to 
sandsække. Vi vil fra næste sæson forsøge at udbygge vores ungdomsafdeling med 
specialundervisning for de 10 til 16 årige og derfor har vi brug for nyt materiel 
i de rigtige størrelser, det vi har er ved at være udtjent. Ud over dette er det 
nødvendigt med uddannelse af en træner til at tage sig af denne aldersgruppe, det 
påtænkte kursus er i DIF og DaBU (Danmarks Bokse Union) regi, kurset udbydes af 
DaBU og strækker sig over tre forlængede weekender i sommer og er både alders 
relateret og særdeles aktuelt i trænings sammenhæng når det drejer sig om netop 
denne gruppe. Kurset hedder DaBU 1 og indeholder flere DIF kurser, helt nøjagtig 
5 af slagsen deriblandt, DIFs Træning af børn og unge, samt DIFs Aldersrelateret 
træning - for børn og unge. Som nævnt strækker kurset sig over tre forlængede 
weekends og er et "must" hvis det skal lykkedes os at få en størrere 
ungdomsafdeling op at stå. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Ingen indtægt, kun udgift. 

Beløb (Kr.) 

20000,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
incitægterialt(Kr4 
20000,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Kursus til en træner, indkøb af 20 par 10 oz træningshandsker, indkøb af 
20 kg sandsække. 

2 stk. 
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Beløb (Kr.) 
20000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udgifterialt(Kr.) 
20000,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 
20000,00 

Underskudsgaranti 
Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 
Tuborg Fondet, vi plejer normalt at få tilskud fra Tuborg Fondet (hvert andet 
år), men i år fik vi desværre afslag. 

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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