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Ansøger 
Ansøgningens titel 

"Spillopperne" - nyt gymnastikhold i Løsning Gymnastik Forening for børn 
tilkyttet specialklasser 

Ansøger 
Forening 

Løsning Gymnastik Forening 

Kontaktperson 

Marianne Christensen 

Adresse 
Vejnavn 

Stubberupvej 
Nr 

7 
Etage Side/dør 

Postnummer 

8723 
Bynavn 

Løsning 
Postboks 

Telefonnummer 

60651835 

E-mail 

clausmarianne@mail.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 foreningen starter vi i sep. op med et nyt hold i samarbejde med Løsning skoles 
SFO Regnbuen. Holdet er for børn der er tilknyttet en specialklasse fra 0.-6. kl. 
- også fra andre skoler end Løsning Skole. Vi har dog indledt et samarbejde med 
Løsning Skole således at holdet er i SFO-tid - men i gymnastik foreningens regi. 
De samarbejder med en pædagog der deltager til hver træning for at være med til 
at skabe et trygt, motiverende, sjovt og fysisk aktivt miljø hvor disse børn også 
får mulighed for at træne deres motoriske udvikling. Det er nemlig vores erfaring 
at det alt for ofte bliver uoverskueligt og svært for børn med særlige udforinger 
at deltage på foreningens andre hold. Ved mødet med Løsning Skoles SFO fremstår 
det tydeligt at de har erfaring med at brugen af en luftbane er særdeles 
motiverende for "deres" børn, hvorfor vi ansøger om en sådan. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Kontingent 425 kr. pr deltager — vi håber på ca. 10-15 børn 

Beløb (Kr.) 
5000,00 

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

5000,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

9m. lang team track mini - luftbane hos PE-Redskaber A/S 
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Beløb (Kr.) 
29495,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udgifter i alt (Kr.) 
29495,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 
29495,00 

Underskudsga ranti 
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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