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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Udviklingspuljen - idræt i dagtimerne 

Ansøger 
Forening 

Tørring IF 

Kontaktperson 

Annette Juul Hansen 

Adresse 
Vejnavn 

Overbygård 
Nr 

4 
Rage Side/dør 

Postnummer 

7160 
Bynavn 

Tørring 
Postboks 

Telefonnummer 

51548371 

E-mail 

overbygaardaj h@tuknet .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 

Tørring, den 19.11.2016 

Idræt i dagtimerne i Tørring IF. 

Projektbeskrivelse: 

Tørring IF er for øjeblikket ved, sammen med Idræt i dagtimerne v. Hedensted 
Kommune, at planlægge og arrangere opstart af Idræt i dagtimerne i Gudenåcenteret 
i Tørring. 

Projektet forventes at skulle starte tirsdag, den 10. januar 2017 fra kl. 9.30 - 
11.30. 

Tørring IF udbyder i dag mange aktiviteter for børn, unge og ældre. Disse tilbud 
ligger dog, fortrinsvis i timerne, sidste på eftermiddagen og om aftenen, hvor de 
frivillige ledere har fri. For at imødekomme ønsker fra brugere, kommunen og 
politikkerne om aktiviteter i dagtimerne, for fortrinsvis ældre borgere, er 
projektet igangsat. 

Vi ser ligeledes projektet som en mulighed for: 

At samle og udbygge flere aktiviteter i Gudenåcenteret, til fælles glæde 
for hele Tørring. 

At skabe forbindelse mellem børn og ældre, når de færdes i, og anvender de 
samme omgivelser og aktiviteter. 

At skabe medlemstilgang i foreningen. 

I Idræt i dagtimerne vil der blive mulighed for, aktiviteter der favner bredt, og 
som vil blive lagt i delvist faste rammer for, at opnå sikkerhed for, at 
aktiviteten er sundhedsfremmende. 
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Yderligere vil der bliver lagt vægt på socialt samvær og mulighed for at opbygge 
nye relationer og venskaber. 
Programmet bliver tilrettelagt således, at 1. timer bliver fælles opvarmning / 
gymnastik for alle. Herefter vil 2. timer består af valgmulighed mellem svømning 
og frie aktiviteter i hallen. 

Tørring IF råder i dag, over en del Træningsudstyr som naturligt vil indgår i 
aktiviteten. Noget udstyr er dog placeret på skolen og anvendes til 
gymnastikafdelingens træning i gymnastiksalen, hvorfor det her vil blive 
nødvendigt med tilkøb og supplementer. 

Budget, indkøb udstyr til opstart: 

Trænings elastik til 60 personer ca. (supplement) 	 kr. 	5.000 
Bowls (ala curling og petanque) kr. 6.200,- + fragt 	kr. 	7.000 
Introduktion til Bowls 	 kr. 	1.000 
Badminton ketcher og bolde 	 kr. 	5.000 
Petanque kugler til indendørsbrug 	 kr. 	6.000 
Bedstevolley: net til 1 bane, bolde, manual ca. 	 kr. 	7.000 

I alt 	 kr. 31.000 

Tørring IF vil pt. finansiere ca. kr. 15.000,- i projektet, hvorfor vi ansøger om 
kr. 16.000,- ved udviklingspuljen. 

Tørring IF 
Chris Larsen 	 Annette Juul Hansen 
Formand 2098 4487 
	

Sekretær 5154 8371 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Beløb (Kr.) 

0,00 

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

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Beløb (Kr.) 
0,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udgifter i alt (Kr.) 
0,00 
Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 
16000,00 

Underskudsgaranti 
Nej 

Beløb (Kr.) 
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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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 Tørring, den 19.11.2016 

Idræt i dagtimerne i Tørring IF. 

Projektbeskrivelse:  

Tørring IF er for øjeblikket ved, sammen med Idræt i dagtimerne v. Hedensted Kommune, at planlægge 
og arrangere opstart af Idræt i dagtimerne i Gudenåcenteret i Tørring. 

Projektet forventes at skulle starte tirsdag, den 10. januar 2017 fra kl. 9.30 - 11.30. 

Tørring IF udbyder i dag mange aktiviteter for børn, unge og ældre. Disse tilbud ligger dog, fortrinsvis i 
timerne, sidste på eftermiddagen og om aftenen, hvor de frivillige ledere har fri. For at imødekomme 
ønsker fra brugere, kommunen og politikkerne om aktiviteter i dagtimerne, for fortrinsvis ældre borgere, 
er projektet igangsat. 

Vi ser ligeledes projektet som en mulighed for: 

• At samle og udbygge flere aktiviteter i Gudenåcenteret, til fælles glæde for hele Tørring. 
• At skabe forbindelse mellem børn og ældre, når de færdes i, og anvender de samme omgivelser 

og aktiviteter. 
• At skabe medlemstilgang i foreningen. 

I Idræt i dagtimerne vil der blive mulighed for, aktiviteter der favner bredt, og som vil blive lagt i delvist 
faste rammer for, at opnå sikkerhed for, at aktiviteten er sundhedsfremmende. 
Yderligere vil der bliver lagt vægt på socialt samvær og mulighed for at opbygge nye relationer og 
venskaber. 
Programmet bliver tilrettelagt således, at 1. timer bliver fælles opvarmning / gymnastik for alle. Herefter 
vil 2. timer består af valgmulighed mellem svømning og frie aktiviteter i hallen. 

Tørring IF råder i dag, over en del Træningsudstyr som naturligt vil indgår i aktiviteten. Noget udstyr er 
dog placeret på skolen og anvendes til gymnastikafdelingens træning i gymnastiksalen, hvorfor det her vil 
blive nødvendigt med tilkøb og supplementer. 

Budget, indkøb udstyr til opstart: 

Trænings elastik til 60 personer ca. (supplement) kr. 	5.000 
Bowls (ala curling og petanque) kr. 6.200,- + fragt kr. 	7.000 
Introduktion til Bowls kr. 	1.000 
Badminton ketcher og bolde kr. 	5.000 
Petanque kugler til indendørsbrug kr. 	6.000 
Bedstevolley: net til 1 bane, bolde, manual ca. kr. 	7.000 

I alt kr. 31.000 

Tørring IF vil pt. finansiere ca. kr. 15.000,- i projektet, hvorfor vi ansøger om kr. 16.000,- ved udviklingspuljen. 

Tørring IF 
Chris Larsen 	 Annette Juul Hansen 
Formand 2098 4487 
	

Sekretær 5154 8371 
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