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Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 
DM-rally i Juelsminde 

Ansøger 
Forening 

Aarhus Automobil Sport 
Kontaktperson 

Ib Kragh 	eller 	Peter Bentsen (Gartnerhaven 15, 8541 Skødstrup,t1f. 21279420) 
Adresse 

Juelsgade 24, 7130 Juelsminde 
Telefonnummer 

20145009 
E-mail 

rallyjuelsminde2015@gmail.com  

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. 

	 2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
1 	arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

	 3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-
mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

Børneattester 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 	 Ja 	 Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Se vedhæftede kopi af brev sendt tidligere til Hans Vacker. 

I tillæg hertil: 
En gruppe borgere og erhvervsdrivende har henvendt sig til Aarhus Automobil 
Sport for at få hjælp til at arrangere et DM-rally. 
Klubben er en af kun 3 motorklubber i Danmark, som pt. beskæftiger sig at lave 
DM-rally i "fuld" størrelse. Det er et ønske fra gruppen at lave et sådant 
arrangement. 

Formål - Baggrund - tidsplan er beskrevet i det vedhæftede brev. 

Kommunens navn vil fremgå af de officielle papirer for rallyet, samt på det 
logo som er under produktion for rallyet. Endvidere vil en af prøverne bærer 
kommunes navn samt kommunens navn også vil blive nævnt i det TV-program, som 
produceres i forbindelse med rallyet. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Deltagergebyr 
Kr. 

100.000,00 TV 
Kr. 

50.000,00 

Sponsorer tv 50.000,00 official pleje 75.000,00 

Sponsorer øvrige 50.000,00 Pressetjeneste 25.000,00 

Sikkerhed 25.000,00 

Materiel 20.000,00 

Præmier 15.000,00 

Forsikring/afgifter 15.000,00 

Tryksager 15.000,00 

i alt 200.000,00 Tidtagning 10.000,00 

Indtægter i alt 
Kr. 

0,00 Udgifter i alt 
Kr. 

250.000,00 

II Ansøgt beløb 
Kr. 

50.000,00 

1 Underskudsgaranti 
Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
	

1v'l Nej 	 Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde 

Dato 	 Underskrift 

Ib Kragh 
Peter Bentsen 
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Ib Kragh 
Juelsgade 24 

7130 Juelsminde 
Telefon: 20 14 50 09 

Hedensted Kommune 
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 

Att.: Hans Vacker, Fritidsudvalget 

Juelsminde, den 23. januar 2015 

Ansøgning om støtte til Juelsminde Rally 2015 

Kære Hans 

Jeg tillader mig hermed at skrive til dig på vegne af den gruppe borgere, som er i gang med at 
arrangere et stort DM-rally, der vil være med til at sætte Juelsminde, Hedensted Kommune og store 
dele af Juelsminde-halvøen på landkortet. 

Tre gange tidligere har vi på Juelsminde-halvøen arrangeret store DM-rallyer, som har givet genlyd 
landet over. Løbet er planlagt til at foregå på flere af kommunens mindre veje — der på dagen vil 
være afspærret — og herudover vil Juelsminde by spille en afgørende rolle for løbet. Her vil der være 
rallycentrum med et stort serviceområde på arealerne langs havnen, men vi vil også arrangere en 
hastighedsprøve i selve byen. Dette har ved tidligere udgaver af løbet været en stor succes for 
rallydeltagerne og ikke mindst byens borgere og forretningsdrivende, da løbet har tiltrukket 
besøgende fra hele landet. 

Juelsminde Rally planlægger vi til at skulle finde sted fredag den 11. september og lørdag den 12. 
september. Selve løbet bliver afviklet om lørdagen, mens der fredag eftermiddag varmes op. Her får 
byens borgere lejlighed til at komme helt tæt på sporten, når vi afholder åbent værksted med teknisk 
kontrol om eftermiddagen og et rallyshow om aftenen. 

Mere end 300 frivillige vil være i aktion for at afvikle Juelsminde Rally. Mange af dem kommer fra 
andet end motorklubber. Det er områdets idrætsklubber, foreninger og spejdere, som hjælper til, 
men trods de mange frivillige hænder er det også forbundet med visse økonomiske udgifter at 
arrangere løbet. Vi er naturligvis i dialog med kommunens erhvervsliv om sponsorater, men vi vil 
hermed gerne ansøge Hedensted Kommune om en støtte i størrelsesorden 50.000 kroner til at 
gennemføre arrangementet. Det er dette niveau, som andre af landets kommuner støtter med, når 
deres lokale motorsportsklubber arrangerer DM-rallyer. 

Med venlig hilsen 

Ib Kragh 
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