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Ansøger 
Ansøgningens titel 
Anskaffelse af 6 nye patruljetelte 

Ansøger 
Forening 
KFUM—Spejderne I Hedensted 

Kontaktperson 
Morten Palmelund 

Adresse 
Vejnavn 
Skovbrynet 

Nr 
46 

Etage Sid~ 

Postnummer 
8722 

Bynavn 
Hedensted 

Postboks 

Telefonnummer 
20887768 

E-mail 

bernadottegruppe.hedensted@live.dk  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 
Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og 
fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer gode tidsvarende muligheder for børn og 
unge. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

I løbet af de seneste 2 år er flere af vores patruljetelte blevet kasseret som 
følge af slitage og ælde (flere af dem havde mere end 30 år på bagen), de 
resterende telte i vores beholdning vurderes til kun at have få år tilbage. 

Spejdergruppen står overfor at skulle på Landslejr i 2017, i den forbindelse har 
vi ikke tilstrækkelig telte til at alle patruljer kan have hver deres telt. 

Vi har derfor i gruppen taget beslutning om at anskaffe nye telte der 
fremtidssikre gruppens muligheder for at tage på fælles lejre samt at når de 
enkelte patruljer er på lejr skal de ikke frygte for kvaliteten af de telte de 
skal sove i, heller ikke i dårligt vejr. 

Beslutningen om at foretagen en stor samlet investering i nye telte skyldes at 
vores spejder kun skal lære at sætte en type telt op, herudover forventer vi at 
kunne indhente et bedre tilbud på et samlet indkøb. 

Vi har et ønske om at anskaffe teltene inden påske 2017, hvorfor vi imødekommer 
eventuelle bidrag inden 1/3-2017. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Beløb (Kr.) 
0,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
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Indtægter 	alt (Kr.) 
0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 
Anskaffelses af telte 

Beløb (Kr.) 
59506,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udgifter i alt (Kr.) 
59506,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 
10000,00 

Underskudsgaranti 
Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 
Isabellafonden 
Carlsbergfonden 
Nordeafonden 
Fioniafonden 
Middelfart Sparekasse i Hedensted ( Bidrager med 2.500.-) 

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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Bilag 1 
Beskrivelse 

Produkbeskrivelse: 
Varanger Camp var det første telt i verden med lejren løsning i indgangen! Med de samme stærke, solide detaljer, som dets test- 
vindende navnebror Varanger, er placeret for ture året rundt; og stemt bedste lawo til vinterbrug af bladet Villmarksliv. 

Indgangen er blevet udviklet for at gøre input og output mere komfortabel, samt at forhindre regn kommer direkte ind i teltet, når 
man åbner indgangen. Desuden bidrager til følelsen af plads i teltet bliver bedre og at gulvplads er større. Extender er udstyret med 
to vinduer, der sikrer en god lys ind i teltet. Lavvoen har flere indstillelige ventiler og myggenet i indgangen og justerbar top hat, der 
giver et godt indeklima. 

For at gøre livet i teltet endnu mere behageligt, er det muligt at montere både underlag og indertelt som en mulighed. Det er også 
muligt at brænde ovn eller brænder inde når stoffet behandles med flammehæmmende materiale. 

Funktion: 
Camp indgang, der beskytter mod regn / vind 
To stk. vindue 
Brandhæmmende ydre 
Patenteret top hat med grundlæggende intern regulering 
Helsport AirFlow Il® ventilationssystem 
Reb med parter, der loopes op og monteres nemt at strikke 

Materialer: 
Stof ydertelt: 75D RainguardC) FR, 3000 mm 
Central skinne: Aluminium 
Valgfrit: Stof indvendig hud: 68D polyester WR / FR Fabric bund: 70D polyester FR, 5000 mm 
Helsport RainguardC) OG Helsport RainguardC) FR: I vores TREK telte og hytter, bruger vi en specielt udviklet polyester, 
Eng RainguardC), som har en vandsøjle på minimum 3000mm. Polyesteren er designet til at holde teltet stramt selv under 
skiftende vejrforhold - og temperaturforhold. Den findes også i en flamme-bevis versioner, FR, som bruges i telte og telte, 
hvor du kan bruge åben ild indeni. 
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