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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Triatlon for alle uanset midler. 

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 

Selvom vi prøver at holde udstyrs niveauet, så langt ned som muligt, så er der 
bare nogle ting der gør en kæmpe forskel. Triatlon er tre sportsgrene i en og 
deraf også lidt dyre end så mange andre sportsgrene, men det er også det, der er 
med til at gøre den så alsidig som den er. Der hvor vi nogen gange, føler os 
udfordret, er når der kommer nye prøvemedlemmer, til klubben og vi skal ud at 
cykle, så er det oftest at de kommer på en tung mountainbike, eller en blød 
pigecykel og det er bare ikke den samme oplevelse man får, som hvis man cykler på 
en racercykel. Vi er og skal være en klub for alle og derfor kunne vi godt tænke 
os at kunne tilbyde nye medlemmer at låne en racercykel af klubben, indtil de 
finder ud af om triatlon er noget for dem. Det er heller ikke alle der har råd 
til sådan en cykel, det vil derfor være muligt for dem at leje en cykel af 
klubben for et symbolsk beløb, vi tænker 200-300 kr for en sæson, så er der også 
til lidt reservedel, dæk og slanger. Vores drømme scenarie er at klubben er i 
besindelse af 3 cykler som vi kan lån/leje ud til vores medlemmer. Vi søger 
derfor om 22.000,00 kr til køb af 3 cykler. Jeg har vedhæftet et billede af den 
cykel vi påregner at købe, hvis vi får penge fra udviklingspuljen. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Der er som sådan ingen indtægter indregnet og hvis der skulle være indtægter, vil 
de blive brugt på reservedel. 
Beløb (Kr.) 

300,00 

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

300,00 
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Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Udgifterne vil være til nye slanger og dæk i ny og næ. 

Beløb (Kr.) 

300,00 

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

300,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

22000,00 

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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