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Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 
Oppustlige træningspartnere til håndboldafdelingen i Klakring IF 

Ansøger 
Forening 

Klakring IF 
Kontaktperson 

Berit Schmidt Hansen 
Adresse 

Rousthøjsparken 47, 7130 Juelsminde 
Telefonnummer 

40599025 
E-mail 

berit.schmidt .hansen@hotmail.com  

Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 

7 gode tidsvarende muligheder for børn og unge. 

2, Kulturelle, kreative og nyta3nkende Initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
7 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 	 71 Ja 	n Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Håndboldafdelingen i Klakring 1F oplever stor medlemsfremgang og vi arbejder 
hele tiden på at gøre træningen bedre og mere interessant for såvel ungdoms- og 
seniorholdene. 

, 
Vi ønsker derfor at indkøbe 5 stk. Air-dummies, som er kropsskårede oppustelige 
træningspartnere i to forskellige størrelser - henholdsvis to stk, med en højde 
på 175 cm. samt to stk, med en højde på 205 cm.. 

De oppustelige træningspartnere vil give håndboldtræningen en ekstra dimension 
samt mange flere mulighed for at lave en varieret og anderledes træning. 

Vi ønsker at købe de fem Air-dummies hurtigst muligt, da sæsonen allerede går i 
gang i starten af august. 

Vi er opmærksomme på, at Udviklingspuljen som regel stiller som betingelse ved 
denne slags ansøgninger, at materiellet skal indgå i Grejbanken. Men da vi i 
Klakring IF har 12 hold, som alle skal have mulighed for at bruge de 
oppustelige træningspartnere og hvis træningstider er bredt udover ugen fem 
dage, så vil det være vanskeligt at låne dem ud til andre håndboldklubber i 
kommunen. 

Vi håber, at I vil se velvilligt på ansøgningen. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. 
3 stk. 	str. 	175 cm. 

Kr. 
3.975,00 

2 stk. 	str. 	205 cm. 3.882,00 

Indtægter i alt 

Kr. 
0,00 Udgifter i alt 

Kr. 
7.857,00 

i 	Ansøgt beløb 

Kr. 
7.857,00 

Underskudsgaranti 

Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 	 • i Nej Ja 

Hvis Ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev. 

Dato 

7. august 2017 

Underskrift 

Bek- \ -Y 	--)c ph,\,Lvt 	1-‘oty:)&in 
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175 cm 

Air-Dummy : Fra 5 styk Stk. kr. 1.199,00 : Aktiv Sport.dk 	 Side 1 af 2 

f2,frw 
Air-Dummy 

  

 

Størrelse 

175 cm 
WO-IE 144 7138 

205 cm 
WO-IE 144 7141 

Pris ( Stk. ) 

kr. 1.325,00 
Fra 5 styk 
kr. 1.199,00 

Leveringstid 

EB Klar 	til 
afsendelse i 
løbet af 2-3 
dage 

Ea Klar 	til 
afsendelse i 
løbet af 2-3 
dage 

  

	

'Tb III 	Mb N." "Zr 

	

fri 	i kr. 1.941,00 
Fra 5 styk 
kr. 1.755,00 

    

*Alle priser er inkl. moms. 

Air-Dummy'en er en krops-skånende 
træningspartner til Full-Contact-træning i 
fodbold, håndbold og basketball. 

• Egnet til både uden- og indendørs 
brug 

• Ideel træningspartner til forskellig 
boldspil 

• Af blødt PVC - Splintrer ikke 

Den oppustelige dummy af blødt PVC er 
absolit robust og har ingen stive dele. Derfor 
egner den sig særdeles godt til Full-Contact-
Training eller som frisparks/frikast-mur i 
fodbold, basketball eller håndbold. Den egner 
sig til både inden- og udendørs træning. 
Vand-beholderen i foden samt to praktiske 
bæregreb i siden sørger for sikker stand og 
let transport. 

Udgaver 
• 175 cm. høj, ø: 45 cm. Vægt: 11 kg 
• 205 cm. høj, ø: 56 cm. Vægt: 23 kg 

Pust op, færdig, go! 
Air Dummy'en leveres uoppustet og skal 
derfor først fyldes medluft. Hertil kan man 
f.eks. anvende vores elektriske pumpe 
1099225, en håndpumpe eller en fodpumpe. I 
foden er der en vandtank, sådan at "dukken" 
står sikkert. Ved træning omkring 
frysepunktet skal man huske at hælde noget 

V' Egnet til både uden- og indendørs brug 

https ://www. akti vsport. dk/H  oldsport/Fod bo 1d/Tr%C3%A6ni ngshj%C3%A61p/Fri spar... 11-05-2017 
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kølervæske i, sådan at vandet ikke fryser og 
materialet beskadiges. Nu er Air-Dummyen 
klar til at være din træningspartner. Takket 
være de to greb i siderne af blødt PVC kan 
man let bære den hen hvor den skal stå 
under træningen. Det er ikke bare praktisk - 
det skåner også bunden på dummyen. 

Med dette fleksible redskab kan man 
træne sikkert og fleksibelt. Bestil allerede i 
dag en Air-Dummy. 

https ://www. aktivsport.dk/Holdsport/F  odbold/Tr%C3%A6ningshj%C3%A61p/Fri spar... 11-05-2017 
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