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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Højning af sikkerheden ifm. Åbenvand svømning. 

Ansøger 
Forening 

Tørring IF Triathlon Ungdom. 

Kontaktperson 

Ivan Watson Pedersen 

Adresse 
Vejnavn 

Hammer Møllevej 
Nr 

4 
Etage Side/dør 

Postnummer 

7160 
Bynavn 

Tørring 
Postboks 

Telefonnummer 

27840445 

E-mail 
iwp200168@gmail.com  

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 

Vi har fået en del nye, helt unge medlemmer, ned til 9 år og det stiller et stort 
ansvar til os som forening, når vi skal igang med den snart forstående forårs 
sæson. Til trods for, at vi har svømmet inden for hele vinteren, og de har alle 
rykket sig rigtig meget, så er det altid meget grænseoverskridende, både for de 
unge men også for trænerne, der har det fulde ansvar for de unge når de skal 
udenfor i det mørke dybe vand. Det kan være meget svært at bevare overblikket, 
når man som træner befinder sig i vandoverflade og det er heller ikke altid lige 
nemt, at se hvad der foregår ude på vandet, inde fra land. Så derfor vil vi 
ansøge om penge til køb af 3 stk Oppustelige kajjakker med diverse tilbehør, 
pagaj, redningsvest etc. Det vil give os et helt andet overblik og vi vil 
lynhurtig kunne komme de unge til undsætning, uanset om det bare er fordi der er 
en der føler sig lidt utryg, eller om det er en, der har fået krampe.. Grunden 
til vi ønsker oppustelige, er at de er nemme at transportere imodsætning til en 
almindelige kajak, der kræver tagbagebære og speciel holder, for ikke at tale om 
hvor lang tid, det ville tage at montere det på vores biler. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Der vil ikke være nogen indtægt. 

Beløb (Kr.) 

0,00 

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

0,00 

Udgifter 
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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.) 

18000,00 

Underskudsgaranti 
Ja 

Beløb (Kr.) 

0,00 

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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