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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Ansøgning om tilskud til "Løbs-kit" 

Ansøger 
Forening 

HLLH — Hedensted/Løsning Løbehold 

Kontaktperson 

Stefan Kipp 

Adresse 
Vejnavn 

Lysagervænget 
Nr 

18 
Etage Side/dør 

Postnummer 

8722 
Bynavn 

Hedensted 
Postboks 

Telefonnummer 

20130850 

E-mail 

stefan@kipps.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 

På vegne af HLLH (Hedensted/Løsning Løbeklub) søger jeg tilskud til et 
"løbsarrangør-kit". 

HLLH er etableret som forening i 2013 og overtog 2014 afviklingen af 
HedenstedLøbet, som vi har udviklet til at være kommunens største løb. Vi 
afvikler distancer fra 5km gang over 3,6km - 5km - 10km til 21,1km løb - hvoraf 
de sidste to distancer er DAF-opmålte og løbet er certificeret, ligeledes gennem 
DAF. - Et løb hvor alle kan være med ! HLLH gør en særlig indsats for at aktivere 
kommunens skoleklasser og vi støtter projekt BROEN med indtægterne fra walk-
distancen. 

Klubben tæller i dag ca. 140 medlemmer og har haft en stabil vækst alle år. 
Bestyrelsen arbejder på at skabe muligheder i klubben, som sikrer at alle kan 
være med. Således er netop taget initiativ til at starte et gå-hold. På vores 3 
ugentlige fælles træninger, løbes der fra 4km og helt op til 30km og her finder 
man sammen med andre som er ens eget eller måske lige lidt højere niveau. - Løb 
er bare sjovere når man går det sammen og det sociale, har hele vejen igennem 
været det kit, som har bundet HLLH sammen. Vi tager ud til en del lokale, men 
også nationale og endda internationale løb sammen og vi mødes en gang hver måned 
og hygger med fælles morgenmad, fester sammen - Men først og fremmest træner vi 
sammen. 

I 2016 var HLLH initiativtager til afviklingen af Crossløb i DGISydøstjylland, 
hvilket har været en kæmpe succes. Mere end 550 løbere fra 7 klubben i vores 
område har deltaget her og det giver næring til vores nye id. 

Vi ønsker fremadrettet afvikle flere mindre eller helt små løb af høj kvalitet. 
Det kunne være børneløb, trailløb, klubmesterskab, såkaldte cannonball-løb og der 
mange andre muligheder. 
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Til dette har vi brug for: 

Tidstagningssystem - RFID chip 
mellemtider. 
Start-/Målporten 
oppustelig. 
Præmieskammel 

75.000.- 	med mulighed for 

12.500.- 	4x6m-

4.000.- 

Disse ting kan alle lejes, men deltagerantallet ved de planlagte små løb, kan 
slet ikke bære omkostninger. Derfor ønsker vi at købe udstyret. Samtidigt skal 
det naturligvis anvendes ved de større, som vi allerede afvikler. 

Vi håber meget at Hedensted Kommunes udviklingspulje kan støtte vores id, 
således at vi fremover kan lave flere og anderledes løb i vores by. 

Projektets budget 

Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Afhængig af løb kan der opkræves deltager gebyr 

Beløb (Kr.) 

0,00 

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

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Tidstagningsanlæg incl, antenne og kabel — Start/Mål Portal — Præmieskammel 

Beløb (Kr.) 

92500,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
udwfterialt(Kr.) 
92500,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

92500,00 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 

 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Ja 

 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Rotaty, Hedensted 
Lions, Hedensted 

 
 

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. 

(239ff123-2438-4838-8391-fd7b1dc5b257) 25-02-2018 15:18:17 

Side 3 af 4 



Erklæring 
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 
selvbetjeningsforløb. 
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