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Side 	 1 

Kundenr. 	 16735 

CVR nr. 

Deres ref. 

Deres rekv. 	 TELEFON URO 

Sælger 	 Per Barsøe Jacobsen 

Tilbud 

Varenummer 	Tekst Antal Enhed Pris Rabat% Beløb 

3036 	 Trampolin Dorado model 36 fjed 1 STK 14.532,00 14.532,00 

Gul dug / gule fødder 

Inkl. justerbare ben 

3153 	 Dorado Bumper SORT 1 STK 1.864,00 10 1.677,60 

Lodret beskytter til mini tramp 

1281 	 Fragt frem 1 STK 895,00 100 0,00 

Tilbuddet er gældende 1 måned fra dags dato. I alt DKK ekskl. moms 16.209,60 

Se i øvrigt vores salgs- og leveringsbetingelser på www.trampolin.dk  25% moms 4.052,40 

I alt DKK inkl. moms 20.262,00 



Parter: 
Foreningens navn: 	Aale Uncidoms- Oo ldrætsforenino 
GymDanmark / DGI Gymnastik 

Projektperiode: 
Sæson 2019-2020 

Projekt 
Bliv Springsikker forening — Et kvalitetsstempel fra både GymDanmark og DGI 

At blive en Springsikker Forening handler om andet og mere end at sikre, at alle springinstruktører har en 
Springsikker-uddannelse. Foreningen gennemgår et 360 graders tjek med fokus på at: 

-Foreningen skal være et sikkert sted at sende sine børn til springtræning- 

Med et Springsikker stempel i baglommen har foreningen både GymDanmark og DGIs stempel på, at 
foreningen er et sikkert sted at færdes. Det kan være en stor hjælp i forhold til rekruttering af nye dygtige 
springinstruktører, hvervning af nye medlemmer til foreningen, samarbejde med kommunen samt 
GymDanmark og DGI. 

Projektet indebærer følgende syv steps: 
• Kick off sammen med andre foreninger — Alle hjælpes i gang med "formanalyse" 
• Foreningen i arbejdstøjet 1 — Hvordan vil vi arbejde med Springsikker forening? 
• Foreningsbesøg 1 ved konsulent — Hjælp til mål og handlingsplaner og ejerskab i foreningen 
• Foreningen i arbejdstøjet 2 — Handling og implementering 
• Ansøgning om godkendelse Springsikker forening — Foreningen indsender dokumentation 
• Foreningsbesøg 2 ved konsulent — Status og evaluering 
• Opfølgning — Hvordan er det gået i det første år som Springsikker Forening? 

Foreningen modtager i forbindelse med projektet følgende 
- 2 konsulentbesøg 
- 	Konsulentbistand gennem hele projektperioden (herunder vejledning og sparring) 
- 	Blåstempling fra både GymDanmark og DGI 

Foreningen skal gennem projektperioden 
- 	Evt, deltage på kick off - møde 

Nedsætte en arbejdsgruppe bestående af min, fire personer (to fra bestyrelsen og to instruktører) 
Opstille konkrete mål for arbejdet med Springsikker Forening 
Inddrage alle relevante personer i foreningen 

Pris 
Certificeringsprocessen koster kr. 5.000,- 
1. rate på kr. 2.500,- betaltes ved opstart 
2. rate på kr. 2.500,- betaltes ved certificering 

Springsikker Forening certificeringsprocessen udbydes i et samarbejde mellem GymDanmark og DG!. Læs 
mere om Springsikker på www.sprinqsikker.dk   

Opløsning 
Såfremt en eller begge parter ønsker at stoppe samarbejdet i projektperioden, meddeles dette med minimum 
3 måneders varsel. 

/1/7/ (5 CM~ 	 John Tamberq 
For foreningen 	 For GymDanmark/DGI 
Formand 	 Konsulent 
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