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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Styrketræningsudstyr til ØHK's U14 2. divisionspiger (Eliteprojekt) 
=- 	------ ..-  - 	 ----- 

AnSØger 
Forening 

ØHK 

Kontaktperson 

Helle Ørskov Rosborg Jørgensen 

Adresse 
Vejnavn 

Skovbrynet 
N r 

5 
Rage Side/dør 

Postnummer 

8722 
Bynavn 

Hedensted 
Poslffiffics 

Telefonnummer 

29610119 

E-mail 

helle.rosborg@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 

Formål: 
For at fastholde og udvikle elite niveau i ØHK søges et tilskud på 20.000 kr. til 
styrketræningsudstyr til ØHK's U14 2. divisionspiger (Eliteprojekt). 

Baggrund: 
ØHK's U14 2. divisionspiger er ubesejret og ligger pt. til oprykning til 1. 
division pr. 1 Januar 2017, hvor det fysisk aspekt er helt essentielt for fortsat 
succes. 

Erfaringsudveksling med U14 1. divisionstrænere viser, at det er normalt praksis 
med 1-3 ugentlige styrketræningspas som supplement til haltræningen. 

Der er stort potentiale og perspektiv i at støtte ØHK's 2. divisionspiger, da 
holdet primært består af 1. års spillere (kun 3 ud af 12 spillere er 2.års 
spillere), hvilket er ret unikt. 

Til sammenligning er de øvrige hold i 2. division (pulje 5) bestående at primært 
2.års spillere, hvoraf 2 hold tilmed spiller med dispensationsspillere på alder 
(dvs. 2 år ældre). 

Med en meget stærk 2003 årgang har ØHK en unik mulighed for fortsat at udvikle og 
fastholde de bedste spillere i Hedensted. 

De "store" nabo-klubber, som Vejle, Horsens og Silkeborg/Voel, kan til 
sammenligning ikke levere så stærk en årgang. 

Kun ØHK har efter de 2 afgørende udtagelsesstævner 8 spillere på kredsholdet ud 
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af kredsens 30 bedste spiller. Efter 1. udtagelsesstævne havde ØHK 5 ud af de 16 
bedste spillere direkte videre, hvor de næstbedste klubber Horsens og 
Silkeborg/Voel måtte "nøjes" med 3 spillere. 

Holdet bygger på en stærk grundstamme, som har udviklet sig sammen gennem de 
seneste sæsoner, og sluttede også sidste sæson af i U12's bedste række (AA). 

Kan vi fastholde udviklingstilbud til holdet, har de ingen grund til at "sive" 
til de store nabo-klubber, for at få sportslig udfordring og succes. 

Rammerne for styrketræning: 

Styrketræningen vil foregå i Hedenstedcentret. 

Der er behov for følgende styrketræningsudstyr: 
6 Kettlebells (6 kg) 
6 Kettlebells (8 kg) 
6 Kettlebells (12 kg) 
6 Medicinbolde (2 kg) 
6 Medicinbolde (5 kg) 
6 Bodypump vægtsæt (2,5 - 20kg) 
12 vægtskiver (2,5 kg) 
12 vægtskiver (5 kg) 
12 vægtskiver (10 kg) 
15 Måtter 
15 Elastikker 
15 Sjippetov 
6 stepbænke 

(Priser er fundet på nettet, og anvendt som grundlag for ansøgning: 
Kettlebells 3000 + Medicinbolde 3600 + bodypumpsæt 2400 + vægtskiver 2900 
Yogamåtte 3800 + Elastikker 500 + Sjippetov 1500 + stepbænke 1500 = 19.200 kr) 

Vi har aftale med fysisk træner, Tobias Sjørslev til at forestå den fysiske 
træning, såfremt vi kan få rammerne på plads. 

Tobias er udannet fysisk træner og spiller selv herre håndhold i 2. division. 

Yderligere fordele: 
Styrketræningsudstyret kan i forbindelse med almindelig haltræning stå til 
rådighed for: 
* ØHK's U16 A-piger, som ligger til oprykning til 2nd. Division, og ligeledes har 
behov for fysisk træning 
* ØHK's 350 medlemmer til skadesforebyggelse og genoptræning 
* Talentklasserne på stjernevejsskolen (håndboldlinjen) 

Projektets budget 

Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Indtægten skal ses som en investering i fastholdelse at elite håndhold i ØHK, 
således talenterne ikke "rejser" til naboklubberne. 
Beløb(Kr.) 
0,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "TilM" nedenfor. 
Indtægterialt(Kr.) 

0,00 
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Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Udgifterne består alene i investering 	i styrketræningsudstyr 
(enganginvestering). Udgifter til træner og øvrige faciliteter står holdet 
for. 

selv 

Beløb (Kr.) 

20000,00 

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

20000,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

20000,00 

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. 

(03072972-1098-4b65-aed0-4c39c5dc03f0) 18-11-2016 1224:34 

Side 5 af 5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

