Ansøgninger til facilitetspuljen 2021

Ansøgning fra Skulpturparken Allerød
Informationsstander
+
Kyssegnom

Ansøgningsskema:
•

Ansøgers navn, mailadresse og tlf. nr.

•

Organisationens navn og CVR nr.

Skulpturparken Allerød CVR-nr. 37 29 58 33

•

Beskrivelse af projekt/facilitet

Trykning af folder m.h.p. forøgelse af
informationsniveauet om Skulpturparken-Allerød
Generelt om Skulpturparken
Skulpturparken-Allerød blev etableret i 2015 på privat
initiativ v/ afdøde direktør Kjeld Schouboe og
undertegnede inden for rammerne af den ca. 10 tønder
land store Allerød Tennispark. Det er formålet med dette
kulturprojekt at udstille store og betydelige værker af
danske og internationale kunstnere. Siden etableringen for
5 år siden, hvor vi startede med 3 skulpturer, er
skulpturparken vokset betydeligt, så den nu rummer knap
30 kunstværker.
Vi modtager ingen offentlig støtte, men har et fint
samarbejde med Allerød Kommune, som dels ejer jorden
og dels har opsat vejskilte til Skulpturparken. Vi har ingen
løbende indtægter og finansierer vore aktiviteter via
fondsbevillinger.
Beskrivelse af projekt
Skulpturparken udgør et smukt park- og idrætsområde,
som forener kulturelle, sportslige og landskabelige
oplevelser, og da den er offentligt tilgængelig, er den til
stor glæde for mange borgere – ikke blot tennisspillere !
De mange besøgende har skabt et behov for øget
information om de udstillede skulpturer og kunstnerne
bag, hvilket vi har forsøgt at imødekomme med en meget
simpel ”hjemmelavet” folder, som kun yder den
nødtørftigste information, og som kun har været
tilgængelig for tennisklubbens medlemmer i klubhuset. Vi
ønsker at skabe en præsentabel og kvalitetspræget folder,
som på mere professionel vis informerer det stigende
publikum om Parkens kunstneriske tilbud og øger
informationsniveauet til en bredere kreds. Der ønskes en
elektronisk fremstillet tryksag, som let kan opdateres efter
behov og fremlægges på offentlige steder f.eks. Allerød
Rådhus, Allerød Bibliotek, Allerød Apotek, turistbureauer,
forretninger, lægekonsultationer etc. Endvidere ønskes
opstillet en stander med foldere på parkområdet, så
besøgende kan betjene sig selv.
Bilag: artikel fra Frederiksborg Amts Avis, 12/3/21

•

Tidsplan for projektet

1. maj 2021 og fremefter

•

Budget for anlægsomkostninger

15.000 kr. (inkl. stander til foldere)

•

Budget for afledt drift

Er inkluderet i etableringsbudgettet

Vedhæft gerne evt. bilag til ansøgningen
Alle ansøgninger skal sendes til booking@alleroed.dk
Eventuelle spørgsmål skal rettes til booking@alleroed.dk

Ansøgningsskema:
•

Ansøgers navn, mailadresse og tlf. nr.

•

Organisationens navn og CVR nr.

Skulpturparken Allerød ,CVR-nr. 37 29 58 33

•

Beskrivelse af projekt/facilitet

Erhvervelse af skulpturen ”Kyssegnom” af billedhuggeren
Klaus Petersen
Generelt om Skulpturparken
Skulpturparken-Allerød blev etableret i 2015 på privat
initiativ v/ afdøde direktør Kjeld Schouboe og
undertegnede inden for rammerne af den ca. 10 tønder
land store Allerød Tennispark. Det er formålet med dette
kulturprojekt at udstille store og betydelige værker af
danske og internationale kunstnere. Siden etableringen for
5 år siden, hvor vi startede med 3 skulpturer, er
skulpturparken vokset betydeligt, så den nu rummer knap
30 kunstværker.
Vi modtager ingen offentlig støtte, men har et fint
samarbejde med Allerød Kommune, som dels ejer jorden
og dels har opsat vejskilte til Skulpturparken. Vi har ingen
løbende indtægter og finansierer vore aktiviteter via
fondsbevillinger.
Beskrivelse af aktuelle projekt
I efteråret 2019 blev skulpturen ”Kyssegnom”, der havde
været udstillet sommeren over i Greve Museumshave,
flyttet til Skulpturparken-Allerød sammen med andre af de
udstillede værker med støtte fra Statens Kunstfond. I
Allerød har skulpturen, der er udført i 2012 i armeret
fiberbeton af billedhuggeren Klaus Petersen, tilført
Skulpturparken en ekstra kvalitet og et charmerende og
humoristisk islæt, med sin fantasifulde og originale
udformning (se billede). Skulpturen har fra starten været
til stor glæde for Skulpturparkens besøgende, der har
været betaget af den stiliserede gnom (dværg), der kigger
både fremad og bagud på samme tid, og som synes at
følge beskueren med ”øjnene”, når man går forbi den. Der
er derfor et meget stort ønske om permanent at kunne
erhverve denne særlige skulptur, der udstråler livsglæde
og et skælmsk humør.
Biografi: Klaus Petersen - også kendt som ”kunstneren fra
Solrød Landsby” – er født i 1944 og er autodidakt. Har
arbejdet med kunst (tegning, maleri, grafik, skulptur,
scenografi og teaterplakater samt foredrag og
undervisning) i over 40 år og har haft talrige udstillinger i
både ind- og udland. Har bl.a. opstillet en række skulpturer
i Albanerbjergene omkring Rom. Er en af Danmarks mest
fantasifulde billedhuggere, og der er næppe én af hans
skulpturer, der ikke udtrykker en ”skæv” historie.
Bilag: billede af skulpturen ”Kyssegnom” af Klaus
Petersen

•

Tidsplan for projektet

1. maj 2021og fremefter

•

Budget for anlægsomkostninger

21.500 kr. (Skulptur, 20.000 kr. + Skilt, 1.500 kr.)

•

Budget for afledt drift

0 Kr.

Vedhæft gerne evt. bilag til ansøgningen
Alle ansøgninger skal sendes til booking@alleroed.dk
Eventuelle spørgsmål skal rettes til booking@alleroed.dk

Ansøgning om kæmpe trold i
Ravnsholtskov

Ansøgningsskema:
•

Ansøgers navn, mailadresse og tlf. nr.

•

Organisationens navn og CVR nr.

•

Beskrivelse af projekt/facilitet
OPFØRELSE AF KÆMPE TROLD I RAVNSHOLTSKOV AFD 1094, OPFØRT I GENBRUGSTRÆ AF KUNSTNEREN THOMAS DAMBO

•

Tidsplan for projektet
INDSAMLING AF EKSTERN FINANSIERING 2021. INDSTALLATION AF TROLD FORÅR 2022

•

Budget for anlægsomkostninger

ESTIMAT PÅLYDENDE 300.000KR + MOMS.
•

Budget for afledt drift
IHT ØKONOMIUDVALGETS BESLUTNING PÅ MØDET 8/12-20 AFSÆTTES DER ÅRLIGT 20.000KR TIL DRIFT FRA 2023.

Vedhæft gerne evt. bilag til ansøgningen
Alle ansøgninger skal sendes til booking@alleroed.dk
Eventuelle spørgsmål skal rettes til booking@alleroed.dk

Projekt
Bonzo Bøgeskov
Nordsjællands første
kæmpetrold

Idegrundlag
At opføre en af Thomas Dambo´s kæmpetrolde i Ravnsholtskov, Allerød vil cementere kommunens vision "Tæt på hinanden Tæt på naturen", sætte Allerød på landkortet som et sted man skal stoppe op, samt drive flere (også lokale) til at nyde vores
skønne natur her i Nordsjælland/Allerød på en sund, fremtidssikret måde. Publikum kan have flere sjove oplevelser i skoven
og naturen generelt, samt bringe kunsten ind i alles bevidsthed fra en sjov og anderledes måde end at gå på museer eller
opleve det via internettet.
At trolden opføres i genbrugstræ er ydermere et stærkt argument, da det ikke vil skade vores skønne natur samt bibringe
fokus på genanvendeligheden / bæredygtig udvikling i brugen af træ.
Opførelsen af en sådan skulptur vil bringe hele byen ind i en fælles kulturel og praktisk opgave – uanset om det er som
sponsor, indsamler, bygger, kagebager, projektgruppe eller anden ressource funktion. Efterfølgende vil den være en integreret
del af vores lokalsamfund, et vartegn samt fungere som et trækplaster og udflugtsmål for lokale børnefamilier, institutioner
og naturelskere.
Placeringen i facilitetszone 1094 er primært valgt ud fra, at Vestre Hus Naturcenter ligger i denne del af Ravnsholtskoven,
hvorved publikum på en naturlig måde kan anvende denne som gå-udgangspunktet for en troldejagt! Sekundært vil der være
en naturlig form for opsyn med trolden.
Her findes ligeledes gode tilkørsels- og parkeringsforhold fra folk kommende fra nær og fjern.
KULTUR – NATUR
VI ER NYSGERRIGE OG LÆRENDE!
* https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/driftsplaner-for-nedlagte-enheder/oestsjaelland/omraadeplaner/ravnsholt-skovene/

Thomas Dambo betragtes af mange som verdens førende
genbrugskunstner, og er kendt over hele verden, for hans store
kunstprojekter og skulpturer udført i bæredygtige/genbrugs materialer.
Især hans kæmpe trolde skulpturer i genbrugstræ, udført i mere end 10
lande verden over, forbundet af et stort eventyr “The Story of the Little
People and the Giant Trolls” skrevet af kunstneren selv, har opnået stor
anerkendelse.
Troldene som oftest er placeret på og i samspil med smukke, lidt
hemmelige steder i naturen, har slået adskillige besøgsrekorder på
diverse udstillingssteder og er blevet set af millioner af mennesker på
internettet og i verdensomspændende medier som National
Geographic, Lonely Planet, BBC, Chicago Tribune og mange flere.
Til dagligt opererer Thomas og hans team fra hans store
genbrugsværksted i København, men arbejder altid onsite med lokale
kræfter og frivillige ud af lokale genbrugsmaterialer.

Go fra Naturstyrelsen
• Naturstyrelsen er som lodsejer positivt indstillet overfor en ny trold i Ravnsholt Skov og vil gerne stille arealer til rådighed,
hvis projektet bliver en realitet i samarbejde med Allerød Kommune
• Vi kan udstede en lodsejertilladelse til at kommunen selv kører processen på Naturstyrelsens arealer
• Vi er også enige i din analyse af et velplaceret sted og ville nok pege på afdeling 1094, da ideen med Thomas Dambo´s
installationer ofte er, at man skal på opdagelse for at finde dem
• Det kunne være spændende om trolden var med til at fortælle/synliggøre en historie om den lokale natur. Her kunne Bjørli
Lehrmann fra Vestrehus nok være inspirationskilde
• Projektet foregår i tæt samarbejde med kommunen via en nærmere samarbejdsaftale, som evt. kan stå for udgifter mht.
vedligehold eller en lokal borgergruppe, som vil stå for det sammen med kommunen
• Det vil altid være Naturstyrelsen, som står for infoskilte i eget design
• Ingen midler til etablering og vedligehold, men vil gerne bistå med planlægning
og formidling herom

BUDGET - Etablering & Vedligehold
Tilladelse af Naturstyrelsen Nordsjælland

0,- kr.

Landzone tilladelse (Plan&Byg)

0,- kr.

Byggetilladelse (Plan&Byg)
Trold opførelse (materialer og timer)
TD Team Kost og logi
Diverse

10.000,- kr.
250.000,- kr.
30.000,- kr.
010.000,- kr.

300.000,- kr.

Årligt vedligeholdelsesbudget

20.000,- kr.

Forsikring??
NB! Naturstyrelsen står for de indirekte driftsudgifter såsom slid på stier, p.pladser mv.

Tids-trolde-perspektiv
Trolden
• Der skal bruges nogle uger til at pre-producere de mere detaljerede dele på værkstedet i København.

• Herefter tager det typisk 10-12 mand inklusive frivillige 4-8 arbejdsdage at færdiggøre en trold on-site alt efter størrelse, design og
de frivilliges kompetencer.
Potentialer - Muligheder
• Afhængigt af Thomas Dambo´s kalender, men grundet Covid-19 har de nuværende et par huller resten af året og i starten af 2021.

• Levering indenfor 2-6 måneder, alt efter hvornår en aftale er på plads, anses at være realistisk.

Vedligeholdes trolden, er holdbarheden mange år!
Planlægningsfase incl. ansøgninger i kommunalt regi inden opstart…

Erfaringer fra kæmpetrolde-kommuner
✓ Skulptur, ej legeredskab = ”Færdsel på eget ansvar”
✓ Øget interesse og trafik pga. trold i kommunen

✓ Bør ikke være nervøs for at få en trold, det er udelukkende positivt
✓ Husk indre træbeskyttelse ved opførelse
✓ Placering bør ikke være i vandhul eller for meget skygge
✓ Alle kan relatere sig til trolden, specielt er unge overraskende begejstrede

✓ Hvidovre har trold tæt ved naturcenter, dette er positivt
✓ Vallensbæk oplever mindre slitage pga. oprejst trold
✓ Albertslund eneste sted med hærværk på trold
✓ Høje-Taastrup eneste kommune med allokeret vedligeholdelsesbudget fra start

✓ Vedligehold er primært træbeskyttelse og materialer
✓ God ide, hvis intern driftsafdeling har vedligeholdelseskompetencer

SWOT

Interne situation
Stærke sider (Strengths)

Stærkt handelsforening og –liv
Tæt på naturen – den rette natur og sted for en trold
Kultur og grøn/bæredygtig identitet
Mulighed for engagement i fællesskabet
Naturligt mødested – levende rum og ramme for møder
Vestre Hus Naturcenter
Støtter op om Kommunens vision
Naturstyrelsens opbakning og tilladelse givet
Indflydelse på det endelige design/koncept

Svage sider (Weaknesses)
Budget
Ressourcer - incl vedligehold (budget, kompetencer)
Byggetilladelse, Landzone tilladelse

Eksterne situation
Muligheder (Opportunities)
Vartegn for Allerød - Branding
Udflugtsmål for borgere i og udenfor Allerød
Allerød på landkortet
Aktivitetsmulighed trods Covid-19
Samspil med andre tiltag/events i kommunen
Første kæmpetrold i Nordsjælland
Tidshorisont fra kunstner – overskueligt perspektiv
Aftale med kunstner om vedligehold
Erfaringsudveksling mellem kommuner

Trusler (Threats)
Hærværkspotentiale
Hvis trold uden indvendig træbeskyttelse vælges
Placering – vådt område eller skygge

Fremtiden…
• Underskriftsindsamling til brug for mulighed for at anmode byrådet om at
drøfte forslaget?
• Indsamling af midler til opførelsen / sponsorater / donationer?
• Frivillige – evt. projekt af langtidsledige, ældre skolebørn, lokale
håndværkere, Driftsafdelingen, etc?
• Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen eller en lokal borgergruppe,
som vil stå for det sammen med kommunen?
• Inddrage Danmarks Naturfredningsforening Allerød eller andre
lignende organisationer?
• Budget?
• Vedligehold?

Notat

Sekretariatet
Sofie Junker/soju
Sagsnr. 20/11477
12. november 2020

Kæmpetrold til Allerød
Thomas Dambo er kunstneren bag troldene der bygges af genanvendt træ.
Kæmpetroldene er kendt for deres enorme dimensioner, deres humor og
kærlighed til detaljen.
Hele idéen med de store skulpturer er, at borgerne og andre gæster i
naturen selv skal finde skulpturen og opdage det området de er placeret i.
Troldenes lidt skjulte placering i eksempelvis en skov, skal giver endnu flere
borgere lejlighed og lyst til at opdage og opleve naturområder
På vestegnes har de seks kommuner Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj,
Albertslund og Høje Taastrup, hver fået opført en trold. Her er den samlede
titel Vestegnes seks glemte kæmper. Idéen med de seks kæmper på
vestegnen er, at få borgerne til at komme ud i naturen og tage på
skattejagt og opdage (ikke blot kæmperne, men også naturen) og besøge
de områder, der ligger lidt væk fra hovedvejene - og vise, at der i
kommunerne gemmer sig små og store oplevelser, ud over det vi i forvejen
kender Vestegnen for.
Hvordan får man en trold til Allerød
En lokal allerød-borger har på eget initiativ undersøgt, hvad der skal til at få
en trold til at slå bolig i en skov i Allerød. Undersøgelserne er vedlagt i
bilag.
For at få et trold, skal kunstneren Thomas Dambo kontaktes for at høre,
om han har tid og lyst til at skabe en trold til Allerød.
Det koster ca. 250-300.000 kr. at få en trold til Allerød Kommune. Ud over
udgiften til selve etableringen, skal man have en aftale med lodsejeren for
det pågældende areal, hvor man ønsker trolden placeret. Ravnsholt skov,
har været nævn som et oplagt sted, så her skal der være en aftale med
Naturstyrelsen.
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Forvaltningen har været i kontakt med Naturstyrelsen. De er positive over
for ideen og vil meget gerne stille areal til rådighed, hvis kommunen vil gå i
samarbejde herom.
Naturstyrelsen har ikke midler til etablering og vedligehold, men vil gerne
bistå med planlægning og formidling. Thomas Dambo har for nylig bygget
en trold på Naturstyrelsen arealer i Kongelunden, og Naturstyrelsen
vurderer, at det er blevet en stor attraktion, som bringer nye borgere ud i
naturen.
Naturstyrelsen er enige i, at Ravnsholt Skov er et oplagt sted, og her vil de
nok pege på afdeling 1094 (kort vedlagt som bilag), da ideen med Thomas
Dambos installationer ofte er, at man skal gå på opdagelse for at finde
dem.
Før trolden kan opføres skal der søges byggetilladelse og landzonetilladelse
hos Allerød Kommune.
Kommunen skal afsætte et vedligeholdelsesbudget til trolden. Et årligt
beløb vurderes (ifølge en nuværende troldebo-kommune) at være ca.
20.000 kr.
Visionen Tæt på hinanden- tæt på naturen
Ideen om en trold i Allerød Kommune passer godt med Kommunens vision
Tæt på hinanden – tæt på naturen, da nogle af tankerne bag troldene
netop er:
 At genanvende træ.
 At lokale og frivillige bidrager til opførelsen.
 At folk kommer ud og oplever naturen i deres ’jagt’ på trolden.
Borgeren, der står bag initiativet om en trold til Allerød, har udarbejdet en
fin forundersøgelse (vedlagt som bilag). Hun vil gerne stå for at oprette en
forening med det formål at skaffe midler til trolden bl.a. via sponsorater.
Før der oprettes en forening, vil hun dog gerne vide, om det er muligt at få
en forhåndsgodkendelse på bygge- og landzone tilladelse til trolden, da
hun ikke vurderer, at det er muligt at søge økonomisk støtte uden nogen
form for garanti for at pengene er allokeret projektet og, at der er støtte til
projektet i kommunen.
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Marts 2021.
Kære Allerød Kommune,
I forbindelse med min ansøgning om økonomisk støtte til mit projekt fra den nye pulje til kultur, idræt og fritid,
vil jeg hermed give en status på projektet samt en kort beskrivelse af hvorledes det understøtter Byrådets
vision. Kommunens vision er på alle måder foreneligt med en kæmpe trold af Thomas Dambo!
 Naturstyrelsen har givet forhåndsgodkendelse til projekt og placering af en kæmpe trold i Ravnsholt
skoven afd. 1094
 Plan og Byg afdelingen i Allerød Kommune har via Sofie Junker givet forhåndsgodkendelse til en
byggetilladelse, når Naturstyrelsen er så indforstået med ideen
 Byrådet i Allerød har godkendt et beløb pålydende 20.000kr til drift af trolden fra 2023
 TJeg er i dialog med kunstneren, der har givet tilsagn om at vil skabe og installere en af hans
kunstværker til og i vores dejlige natur, men der kan ikke gives endelig tilsagn om hvornår, før der er
økonomisk dækning for projektet. Da indsamling mm forventeligt vil tage en rum tid er foråret 2022
nuværende nok mest realistisk – men kan muligvis fremskyndes
 Mht indsamling, det kræver en godkendelse, som jeg arbejder på at få godkendt, hvorfor jeg håber at
kunne opstarte det i løbet af april/maj 2021
Tæt på hinanden:
•

•

Hilsner fra

Tæt på naturen:

En trold vil blive en integreret del af
vores lokalsamfund, et vartegn der vil
fungere som et udflugtsmål for alle,
ikke kun børnefamilier og institutioner,
men også naturelskere og andre
nysgerrige troldejagende danskere
Vil bringe hele byen og handelslivet tæt
på hinanden i en fælles kulturel og
praktisk opgave –uanset om det er som
sponsor, indsamler, bygger mm

•

•
•
•
•

Opføres af genbrugstræ - et kulturinitiativ
der ikke kommer til at skade vores skønne
natur, men som vil komplimentere den
Intet dyreliv vil tage skade
Fokus på genanvendelighed og bæredygtig
udvikling i brugen af træ
Flere sjove oplevelser i skoven og naturen
Bringe kunsten ind i alles bevidsthed fra en
sjov og anderledes vinkel

, ide/initiativtager til Projekt Nordsjællands første kæmpetrold!

Ansøgning fra Rønneholtpakken GF
Udendørs træningsområde og udstyr

NIKOSTINE

17/11- 2020

Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Pernille Lund-Schierbeck • +45 5219 3738 • pernille@nikostine.dk
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NIKOSTINE LEGEPLADSER
Grundejerforeningen Rønneholtparken
Ligustervangen 81
3450 Allerød

Værløse, den 17/11-2020

Att.:

TILBUD PÅ MULTIFITNESS TIL FÆLLESOMRÅDE
I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på Multifitnessredskab til jeres fællesområde.
Der er tilbudt udgravning og bundopbygning ud over at lægge fliser, da vi ikke kan stå inde for gummiflise
underlaget, hvis udgravning og bundopbygning ikke er udført af os selv.
Jeg vil se frem til at høre fra dig, når du har fået kigget på det og kontakt mig endelig, hvis du har yderligere
spørgsmål til produkter eller tilbuddet.
Tilbuddet er gældende til og med december 2020, hvorefter nyt tilbud kan indhentes.
Venlig hilsen
Pernille Lund-Schierbeck
Salgskonsulent
Email: pernille@nikostine.dk
Telefon: 52193738
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FALDUNDERLAG
Gummiflise 5 cm - GRÅ 50x50 cm,
4 stk. (321218)
Ideel som faldunderlag i stedet for sand.
Godkendt som underlag til faldhøjde 1,5 meter.
Farve: GRÅ
1 m2 = 4 fliser
Vægt: 30 kg/m2
H: 5 x L:50 x B:50 cm pr. flise

Der er lavet pris på
-

Udgravning til fliser
Bundopbygning til fliser
Lægge gummifliser
Rykke gammelt stativ op og tage med
Montage af Multi fitnessredskab
Sagsnr:
S2017-0047

Økonomi
Produkt

Normalpris

Tilbudspris

1 stk. FS10803 Multifitness Max Varmgalvaniseret

69.885,00 kr.

55.900,00 kr.

72 m2 321218 Gummifliser grå, godkendt til faldhøjde 1,5 meter
(inkl. 2 tuber gummilim til hjørner og kantprofiler)

41.854,00 kr.

30.135,00 kr.

Udgravning, bundopbygning samt lægge fliser
(Jord fra udgravning lægges på området)
Fragt

36.000,00 kr.
1.000,00 kr.

Vi tager forbehold for rør, kabler m.m i jorden vi ikke er bekendt med

Tilbudspriserne er ekskl. moms og er gældende til og med december 2020

Venlig hilsen
Nikostine, Pernille Lund-Schierbeck, tlf. 52 19 37 38 eller mail pernille@nikostine.dk
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Generelle betingelser for Nikostine ApS
Dette regelsæt indeholder retningslinjer for, hvordan vi bærer os ad med at have de bedste løsninger og serviceydelser til alle vores kunder. Et af Nikostines hovedprincipper er, at vi
overholder alle gældende love og regler og gerne stiller forbrugeren endnu bedre end hvad købeloven kræver.
Det er vores ambition, at Nikostine skal være den mest pålidelige leverandør og samarbejdspartner af kvalitetslegepladser, projekter, møbler og legetøj. Vi sætter altid børnenes
sikkerhed først og bruger derfor kun de bedste og mest solide kvalitetsmaterialer på markedet. Det er vores force at skabe smukke robuste legepladser, der kan tilpasses både små og
store børn, så de giver børnene mulighed for at udfolde sig og lege. Samtidig sørger vi for, at sikkerheden er i top, og at børnene bliver udfordret motorisk, når de leger på en legeplads
fra Nikostine. Vi tager legepladssikkerheden alvorligt og alle vores redskaber lever op til reglerne efter DS/EN 1176:2008 eller er direkte certificerede af TÜV Produktservice, efter den
fælleseuropæiske norm DS/EN1176:2008 og monteres af veluddannede montører. Faldunderlag er certificeret efter DIN EN 1177:2008. Ved opførelse af legeredskaber og multibaner til
offentligt brug, skal der jf. byggeregulativet af 1995 søges byggetilladelse hos kommunen. Det er institutionens ansvar, at tilladelsen forefindes på opførelsestidspunktet.
Nikostine har udarbejdet en logbog, der udleveres til alle kunder, som har købt legepladsprodukter. Ud over nyttige råd indeholder den konkrete anvisninger til de forskellige inspektioner
af legepladsen. Logbogen er derfor et nyttigt redskab til sikring af en sund og sikker legeplads.

Bestilling
1) Ring direkte til vores kontor på tlf: 86 60 37 20.
2) Send din ordre via fax på 87 25 48 25.
3) Send din ordre via mail: nikostine@nikostine.dk
4) Kontakt din lokale salgskonsulent.
5) På www.nikostine.dk finder du et bredt udvalg af
vore varer og kan placére din ordre direkte.

Leveringstider
Legetøj og cykler leveres normalt indenfor 3-5 arbejdsdage. Møbler produceres efter vores kunders ønsker, og her
skal du påregne 2-4 ugers leveringstid. Ved specialprodukter op til 6 uger. Legepladsprodukter har forskellige
leveringstider - kontakt din salgskonsulent eller kontoret for
leveringstiden for et specifikt produkt.

Tilbud og ordre
Tilbud er gældende 3 måneder fra afsendelsesdatoen,
eller efter nærmere aftale. Ved ordre afgivelse
udfærdiges en ordrebekræftelse med oplysninger om
produkter, og monterings- og fragtomkostninger.

Fragt
Legetøj og beskæftigelse: Varekøb under 4.000,- excl.
moms tillægges fragt. Møbler, skum, køretøjer, legepladser
og lignende påføres altid fragt. Fragten beregnes altid efter
den billigste forsendelsesmåde. For kunder med specifikke
aftaler - vil de i aftalen formulerede fragtbetingelser gælde.

Priser
Alle priser er angivet ekskl. fragt, montagepris og
moms med mindre andet er angivet.
Nettopriser / Tilbudspriser
På udvalgte varer er vore priser helt i bund:
nettopriser/tilbudspriser. På disse varer ydes der ikke
nogen form for yderligere rabat.
Betaling
Betaling 14 dage netto.
For kunder med specifikke aftaler - vil de i aftalen
formulerede betalingsbetingelser gælde.
Leasing/finansering - se: www.kommuneleasing.dk

Emballage
Vi forsøger udelukkende at anvende miljøvenlig
genbrugsemballage.
Transportskader / reklamation
Eventuelle reklamationer bedes omgående meddelt os, og
returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale. Hvis
varerne er blevet beskadiget under transporten, eller en
eller flere colli mangler, må der omgående reklameres til
den der bringer varerne.
Alle reklamationer indenfor lovens 2 års reklamationsret
forsøger vi at afhjælpe på bedst mulige måde. Du vil blive
bedt om at sende nogle fotos af produkt skaden og give en
god beskrivelse af problemet, for at vi kan finde den rette
løsning på reklamationen.

Ud fra dette, vil vi vurdere om reklamationen er baseret på
en produktions- eller materialefejl, eller om den skyldes
almindelig slitage eller forkert anvendelse.
Fejl og mangler
Nikostine udbedrer hurtigst muligt fejl og mangler efter
købeloven. Der er kun tale om en mangel, hvis fejlen eller
årsagen til fejlen er til stede på det tidspunkt, hvor køber
får varen leveret. Såfremt din salgskonsulent åbentlyst kan
konkludere at manglen er selvforskyldt, f.eks. ved
fejlbetjening og/eller uhensigtsmæssigt brug, er det køber,
selv der må betale for udbedring af manglen.
Vurderer vi at reklamationen er berettiget, vil vi typisk
kunne afhjælpe denne med udskiftning af reservedele,
reparation eller ombytning, eller efter aftale kreditering. I
disse tilfælde har vi behov for at finde den bedste løsning i
fællesskab med producenten, og vil herefter vende tilbage
til dig hurtigst muligt.
Er garantien på produktet udløbet, eller er produktet ved et
uheld blevet beskadiget, så er du naturligvis også
velkommen til at kontakte Nikostine.
Nikostines ansvar for fejl og mangler omfatter ikke indgreb
og/eller ændringer af det solgte foretaget af tredjemand,
naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs behandling,
overbelastning samt tilsidesættelse af de medfølgende
monterings-/betjenings forskrifter.
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Bytteret
Har du fortrudt købet, bytter vi gerne eller giver
pengene retur indenfor 30 dage, når blot du returnerer
varen i ubrudt og original emballage. Bytteretten
gælder kun for lagervarer. Forhør dig gerne, inden
købet, hvilke produkter der har bytteret!
Bemærk; at i de tilfælde, hvor der er fragtfri levering
på møbler og skum, opkræves denne fragt, hvis købet
fortrydes og varen returneres.
Garanti - generelt
Garantien/reklamationsretten dækker ikke forkert egen
montage, slitage, forkert brug, eller hærværk.
● Legetøj
2 års reklamationsret på alt legetøj.
● Cykler
Ud over den lovpligtige reklamationsret på 2 år
yder Nikostine 5 års garanti mod stelbrud på
både cykler og gokarts.
● Møbler
15 års garanti på børne- og voksengarderober.
10 års garanti på borde, taburetter og reoler dog
ikke budget taburetter.
2 års reklamationsret, i henhold til købeloven, på
øvrige produkter. Garantien omfatter materiale-,
funktionalitets-, og produktionsfejl.
Bemærk: Hos Nikostine ved vi at gode
materialer kombineret med ægte håndværk giver
holdbare kvalitets møbler. Vi står inde for den
kvalitet vi leverer, derfor giver vi udvidet garanti,
som stiller dig langt bedre end den lovpligtige
reklamationsret.
● Multibaner
10 år på betydelig korrosion af galvaniseret stål små røde rustpletter kan forekomme og er ikke
dækket af garantien.
● Legepladsprodukter
25 år på strukturel styrke på stål, polypropelene
og polyethylen produkter.

● Legepladsprodukter fortsat
10 år på HPL & HDPE paneler, galvaniserede dele,
støbte plast elementer.
10 år på forarbejdet mandioquiera-, ceder- og robinia
træ - mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp .
Nedbrydningen skal have et omfang, så træets
bæreevne er utilstrækkelig i forhold til
lovbestemmelserne, der er under EN1176. Garantien
dækker strukturel styrke. Nedbrydning, der kun har
betydning for udseendet, samt vindridser er ikke
omfattet af garantien.
5 år på taifun-net og reb samt vippedyrs fjedre og
sæder.
2 år på gyngebeslag og -sæder, klatregreb, kæder,
gummi, polyurethen elementer, bevægelige dele samt
elektronisk udstyr. Garantien/reklamationsretten
dækker ikke overbelastning, uhensigtsmæssigt brug,
og fejl som er et resultat af forsømmelig
vedligeholdelse, normalt slid, hærværk og lettere
falmen af farver.
Bemærk: Ved udskiftning af defekte eller slidte dele,
skal der altid anvendes originale reservedele, såfremt
garantiordningen ønskes bibeholdt.
Robinia træ, der ikke males med træbeskyttelse, bliver
gråt med tiden. For at forlænge levetiden anbefales
det 1 gang årligt at male træet. Det er en god ide at
grave fri omkring stolper, da der ved jordkontakt er
større risiko for råd i træet.
Almindeligt vedligehold
Redskaberne skal rutinemæssigt gennemgås. Særligt
bevægelige dele og skruer efterses jævnligt, for at sikre, de
ikke har lidt overlast eller er gået løse. Alle dele
efterspændes senest 3 måneder efter opstilling. Herefter
rutinemæssig vedligeholdelse - Husk at benytte logbogen.
Forbehold - generelt
Vi tager forbehold for billede/trykfejl, leveringssvigt og
udsolgte varer, samt pris- og produktændringer.

Legeplads/multibane
I montageprisen tages forbehold for skjulte forhindringer i
jorden - f.eks. skjulte fundamenter, asfalt, trærødder,
byggeaffald, store sten, ledninger og/eller forurenet jord
mm. Området anses som klart og frit, med mindre andet er
aftalt - udgravning og boring foregår derfor på kundens
risiko.
Der skal være kørevej for lastbil til området. Såfremt der
ikke er minimum 3 meter adgangsvej til legepladsområdet,
forbeholder vi os ret til at debitere kunden ekstra forbrug af
tid.
Området skal være klart, som aftalt ved ordreafgivelsen, til
montage eller klar til nedrivnings-/grave-/jordarbejde. I
modsat fald forbeholder Nikostine ApS sig retten til at
debitere for unødig arbejdstid.
Vore montører arbejder professionelt, effektivt og ofte med
maskiner. Derfor skal arbejdsområdet incl. lastbil og
adgangsveje kunne spærres af, både af hensyn til selve
arbejdet, men ikke mindst af hensyn til børnenes
sikkerhed.
Med mindre andet er aftalt i tilbudsfasen/ordreafgivelsen
efterlades opgravede og nedrevne materialer på pladsen.
Faldunderlag etableres først på området efter montering af
legeredskaberne. I modsat fald giver det vore montører
betydeligt ekstra arbejde, og vi forbeholder os ret til at
debitere kunden.
Afgravet jord samt nedbrudte produkter skal blive på
matriklen med mindre andet er aftalt.
Alle redskaberne leveres ubehandlet/rå trælook.
Fotos
Mange af vores fotos er situationsbilleder taget hos vores
kunder. Vi er meget taknemmelige for Deres medvirken og
tilladelser hertil. Øvrige billeder stilles til rådighed fra vores
leverandører eller er købt hos billedbureauer.
Alle medvirkende personer er uden ansvar for vore
katalogers/anden markedsførings materiales indhold.
Kontakt
Nikostine ApS
Mariendalsvej 19
8800 Viborg
Tlf: 86 60 37 20
Fax: 87 25 48 25
CVR: 30 59 98 10
nikostine@nikostine.dk
www.nikostine.dk
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Ansøgning fra All Youth
Ungdomsøen

ANSØGNINGSSKEMA:

Den nye Pulje til Kultur, Idræt
og Fritid

Ansøger

Organisation

ALL YOUTH
Ungdomsforening 15-19 årige,
stiftende generalforsamling forår 2021

Projekt

UngdomsØEN
Pavilloner, partytelt, palisader og materialer

Tidsplan

2021
Når coronarestriktionerne ophører

Anlægsbudget

50.000 kr.
Sidste 25.000 kr. skaffes af mindre sponsorater

Afledt drift

0 kr.

nødudgang

talerstol

UngdomsØEN

Den ledige grønne grund på Amtsvej,
lige ved siden af UngHus3450 er
indgang
8m x 6m
oplagt til opførsel af UngdomsØEN i
partytelt
flere udgaver, her er 2 versioner, af
de skitserede materialer, den ene
100 kvm til møder, opvisninger med
indgang
6m x 8m telt og dernæst den største
på 180 kvm med 12 pavilloner til
indgang Bazar‘3450’, foreningsmarked m.m.
forfriskninger
toiletvogn
Øen kan også opstilles på Allerød
1234567890123
1234567890123
BAR
1234567890123
1234567890123
1234567890123
Torv, i Lynge og i Blovsrød.
1234567890123 3m x3m pavillon
3m x3m pavillon
Men kombinationerne af opstillinger
Opstilling til fest, møde, foredrag,
er kun begrænset af arealet.
show, opvisninger eller koncert:
9,6 m x 10,4 m = 100 kvm.
Anskaffelsespriser:
Her er plads til 75-150 prs.

Opstilling til Bazar, 9 stk. 3mx3m
pavilloner med omkransende
palisade 120 cm.

- 2 stk. 9mx3m pavillon
- 12 stk. 3mx3m pavillon
- 25 stk. løs væg 2mx3m
- 12 stk. foldebænke 180 cm
- 10 stk. partylyskæde 40 LED
- 20 stk. cafestol
- 100 stk. foldestol
- 12 stk. foldeborde 180x75
- 5 stk. varmeblæsere 3000w
- 1 stk. PA-anlæg
- 1 stk. 6mx8m partytelt
- 30 stk 120x240 møbelplade
- Div. kabler og småudstyr

2.000,2.000,2.000,2.500,3.600,3.000,5.000,5.500,2.000,2.000,5.000,9.000,6.400,50.000,-

Amtsvej

indgang
bod

bod
bod

3m x 3m

3m x 3m
pavillon

bod

pavillon

bod
3m x 3m

bod

bod

pavillon

bod

bod
bod

bod

bod

3m x 3m
pavillon

indgang

Bazar ‘3450’
- et projekt, hvor unge viser vej.
- hvor 12 boder indrettes i UngdomsØEN, der opstilles på
Allerød Torv, på Øen eller den grønne grund på Amtsvej.
Den kan også flyttes til Lynge eller Blovstrød.

indgang
bod

bod
3m x 3m

bod

3m x 3m
pavillon

bod

pavillon

bod
3m x 3m

bod

pavillon

bod

bod

Bazarens åbningstider kunne være én månedlig weekend:
lørdag/søndag kl.10:00 - 14.00.
bod
bod
bod
Den skal drives af op mod 72 enteprenante unge 15-19
bod
pavillon
årige. I grupper af 6 personer står de for hver deres bod,
lige fra arbejdsfordeling, indretning, oprydning,
indgang
varesortiment, leverandører, markedsføring, drift, regnskab,
budget, salg, kundebetjening og fornyelse af koncept, alt sammen noget, der giver ansvarlighed og selvværd og træne
til at kunne få et job og passe det!
3m x 3m

Boder, udstillinger, caféer tildeles en 3mx3m pavillon , her skal al aktivitet og betjening foregå.
Grupperne får brug for at samarbejde om Bazar ‘3450’s udformning, opstillingen, fælles markedsføring m.m. Der vil
blive afholdt de nødendige understøttende små kurser, så alle kan være med!
Der vil ikke blive udbetalt løn, ALL YOUTH er en almennyttig forening, alles udgifter vil blive dækket, men overskuddet
ved salget vil gå til UngHus3450´s drift.
De unge får en god oplevelse og vist, hvad de kan, får gode udtalelser + et par gode emner på CV’et, som vil gøre det
nemmere, når de skal søge job.

Allerød’s Ungdomspolitik
ALLE DISSE EMNER ER TÆNKT AFVIKLET LØBET AF 1 DAG SOM SAMTALE-SALON I HVER SIN PAVILLON.
DER REGNES MED 8 - 20 TILMELDTE UNGE PÅ HVER. VED STORT DELTAGERTAL BRUGES DOBBELT-PAVILLON.
EMNET STARTES MED EN INDLEDENDE OPLYSNINGSAFTEN . UGEN EFTER ER DER SAMTALECAFÉ. 3.AFTEN PRÆSENTERES
RESULTATET I DET STORE TELT, OG DER SAMSKRIVES MED DE ØVRIGE EMNER TIL EN SAMLET POLITIK!

Ung i Allerød
& Demokrati

Unge, Kultur
& Fritid

Unge og
Miljøet

Unge, Skole &
Uddannelse

Ung i Allerød
Internationalt

Unge med
Problemer

Vi laver en
EVENT

Ung 2-sproget
i Allerød

Vi laver en
Forening

Ung i
LYNGE

Ung i Allerød
Fritidsarbejde

Ung i
BLOVSTRØD

Ung i Allerød
Hvor kan jeg bo?

Den gode
Voksne

Ung i Allerød
Transport

MOBNING

Den gode
Kammerat

MISBRUG

talerstol

8m x 6m
partytelt
indgang

indgang

indgang

Foreningsmarked
- hvor foreningerne networker
og viser, hvad de kan!

bod

bod
bod

3m x 3m

3m x 3m

bod

pavillon

pavillon

bod
3m x 3m

bod

bod

bod

pavillon

- hvor 12 boder indrettes i UngdomsØEN, der opstilles på
Allerød Torv, på Øen eller den grønne grund på Amtsvej.
Den kan også flyttes til Lynge eller Blovstrød.

bod
bod

bod

3m x 3m

bod

pavillon

Det politiske
gedemarked

indgang
indgang
Socialdemokraterne
6m x 3m pavillon

pavillon

- hvor de politiske partier og lister’s
kandidater præsenterer sig og diskuterer
Ungdomspolitik med de unge vælgere!
Venstre

Ungdomsforeningen ALL YOUTH opstiller/nedtager og driver
caféen. Gedemarkedets åbningstid kunne være 4 timer en
søndag. Kan gentages flere steder i kommunen.
Overskuddet ved salget vil gå til UngHus3450´s drift.

Café md
drikke og
snacks

6m x 3m

Radikale
Venstre

Socialistisk
Folkeparti

3m x 3m
pavillon

3m x 3m
pavillon

Opstillende
Liste 1
pavillon

Opstillende
Liste 2
pavillon

Venstre
socialisterne

Konservative

pavillon

6m x 3m pavillon

pavillon

indgang

Ansøgning fra ”Slå en streg”
Undervisningstimer

Ansøgningsskema:


Ansøgers navn, mailadresse og tlf. nr.



Organisationens navn og CVR nr.

Kunstnergruppen "Slå en Streg”
CVR-nr. 35755179
Formand:



Beskrivelse af projekt/facilitet



Tidsplan for projektet

Undervisning i malegruppen SeS
på Kirkehavegård
2x2 timer af kunstneren Ane Grete Aagaard fra
Hørsholm
2 timer onsdag den 27.10.21 +
2 timer onsdag den 3.11.21



Budget for anlægsomkostninger



Budget for afledt drift

450 kr. x 4 = 1800 kr.

Vedhæft gerne evt. bilag til ansøgningen
Alle ansøgninger skal sendes til booking@alleroed.dk
Eventuelle spørgsmål skal rettes til booking@alleroed.dk

Allerød den 26.02.2021

Bilag til
Ansøgning om midler fra den ny pulje til kultur, idræt og fritid.
Kunstnergruppen SeS (Slå en Streg) mødes under normale omstændigheder på
Kirkehavegård onsdag eftermiddag fra ca 15-17. Vi er en gruppe amatørmalere af en vis
alder, langt de fleste af os er pensionister. Vi har kun været sammen i gruppen meget få
gange det seneste år pga corona-restriktionerne og vores alder.
Vi har stor glæde af fællesskabet og udvikler os sammen i vores bestræbelser på at blive
bedre kunstnere. I den sammenhæng ville de hjælpe os meget at blive taget i betragtning
ved uddelingen af puljemidlerne. Det ville give os et håb om at komme godt i gang igen.
Det vil også svare til kommunens vision om nysgerrighed, læring og fællesskab.
I håb om et positiv udfald,
Mvh

Ansøgning fra Allerød Stavgangsforening
Skovbænke

Ansøgning fra ALBA
Streetbasket område

Ansøger: ALBA – Allerød Basketballklub – CVR. 29343233
v/ Bestyrelsesmedlem

Inspirerende rammer for gadeidrætten skaber
attraktive byrum, mere bevægelse og stærke
fællesskaber
Beskrivelse af projekt /facilitet
Allerød Basketball klub nåede at fejre 35 års jubilæum i 2020 lige inden Danmark lukkede ned.
Det er nu et år siden og det blev et år med meget lidt basketball. Basketball i Allerød har som forudsætning
været at finde som en indendørssport, men det forløbne år har sat fokus på, at sådan behøver det ikke
være.
Basketball kan også dyrkes udenfor, på det som populært kaldes ”street-basket” baner. Sådan et anlæg
kunne vi godt tænke os i Allerød.
Med det seneste år i erindring ville der en større del af året have været mulighed for at fastholde unge
menneskers træning og oven i købet gøre dette ”tættere på naturen”- udenfor.
Vi ser dette som et stort potentiale fremadrettet at kunne tiltrække flere unge mennesker i dette
fællesskab og ved at have et dedikeret anlæg også et naturligt samlingspunkt for unge mennesker,
nysgerrighed og bevægelse.
Når først et anlæg er etableret vil det kræve et minimum af vedligeholdelse og dermed leve op til ønsket
om bæredygtige løsninger.

Budget for anlæg:
Afhængig af ambitionen i Allerød på antal og størrelse på anlæg, vil omkostningen per udendørs basket
kurv/stander udgøre kr. 22.000,- evt. nedstøbning og montering kr. 11.400,- per stk.
Afhængigt af eksisterende underlag og evt. opmaling af dette vil denne omkostning være variabel
Priser er erhvervet gennem www.streetballconsulting.com
Vi anslår et budget baseret på 2 standere samt opstregning/maling på eksisterende underlag til:
Kr. 75.000,Hvoraf ALBA selv forventes at afholde ½ delen af denne udgift.
Tidsplan:
Standere kan leveres og monteres inden for 3 uger.
Afhængigt af underlag og placering
Placeringsforslag
Der er mange områder i Lillerød som kunne anvendes til dette formål.
Passende og oplagt område kunne være inddragelse af en del af eksisterende parkeringsplads ved
Engholmhallen (ALBA hjemmebane), som yderst sjældent anvendes fuldt ud. Her er eksisterende fast
underlag og vil ikke kræve nævneværdigt yderligere anlægsarbejde.

Der vedlægges som bilag vejledning til etablering af udendørsanlæg fra Børnebasketfonden afhængig af
ambitionsniveau.
Budget for afledt drift
Når først anlæg er etableret vil der være minimum af vedligehold eks. udskiftning af net ved beskadigelse
samt evt. rydning af underlag ved løvfald el. lign.

Vejledning til anlægning af streetbasketball
baner

Streetbane med godt underlag, god kurv og ingen bagkant. 3-points
linjen er dog for kort.

Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden

Denne vejledning er udarbejdet af BørneBasketFonden og tiltænkt som en hjælpende hånd
til de ansvarlige der varetager kommunernes udendørs basketball faciliteter. Vejledningen er
udarbejdet i dialog med Københavns streetbasketball spillere, GAME og DGI Basket.
Der er en generel holdning blandt brugerne af København- og Frederiksbergs udendørs basketballbaner, at kvaliteten af banerne generelt er for ringe, og med små justeringer kan kvaliteten
forbedres. Vores forhåbning med vejledningen er, at vi i samarbejde (brugere og kommuner)
kan hæve det eksisterende- og fremtidige niveau for udendørs basketball baner, og ændre nuværende tilgang til at blive mere kvalitativ- frem for kvantitativ orienteret.
Hvis kommuner har brug for uddybende hjælp når baner skal etableres, så kontakt endelig
BørneBasketFonden eller GAME (se side 12).

Etablering af streetbasketball baner:

Etablering af udendørs basket baner, bør som udgangspunkt tage højde for følgende seks forhold:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Underlag
Bane dimensioner og linjer
Kurv, Net, plade, højde og stolpe.
Omkring liggende faciliteter og vind forhold
Antal kurve og interaktion med andre sportsdiscipliner
Børn under 12 kontra voksne

Ovenstående seks punkter vil blive beskrevet på de næste sider.

Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden
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1) Underlag:
Type underlag:
Underlaget spiller en afgørende rolle for hvor attraktiv en bane er. Underlaget har betydning for den belastning
kroppen udsættes for; desto hårdere underlag, desto større er belastningen for kroppen. Størstedelen af banerne i
Kbh- og Frederiksberg kommune har desværre asfalts underlag, hvilket er hårdt for kroppen at spille på.
Der findes mange andre former for blødere underlag som er bedre og spille på end asfalt. Et godt eksempel på
betydningen af et godt underlag er basket banen i Fælledparken; banen har ikke de bedste kurve, men på grund af
det gode underlag, er det blevet til Kbh’s mest attraktive bane.

Banen i fælledparken er en af de få baner i kbh
med et godt underlag

1) Asfalt
2) Acrylotex underlag oven på asfalt.
Læs mere på: http://www.decoturf.com/basketball/surface

Hældning:
Hældning spiller også en stor rolle for hvor attraktiv en bane er; hvis underlaget er skævt, skal man som spiller
hele tiden korrigere sit skud i forhold til hvor man står henne på banen, hvilket er meget frustrerende som spiller.
Baner skal derfor altid være vandrette.
Riste, ujævnhedder og huller:
Placeringen af riste, dæk og andre elementer i underlaget udgør en reel risiko for fald og personskade. Disse elementer gør at man nemmere kan falde og miste fodfæste med underlaget samt medføre at bolden hopper skævt
når man drippler. Det er derfor vigtigt at disse elementer placeres steder hvor de ikke er til gene for banens brugere.

Riste, dæk eller andre ujævnheder er til stor gene og
kan være decideret farlige at spille på.
Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden
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2) Bane dimensioner og linjer:
Se bilag 1 (s. 11) for officielle mål og linjer.

To kurve eller en kurv:
Hvis ikke der kan etableres en hel bane med to kurve, kan der i stedet etableres en halv bane med en kurv. Der
spilles sjældent på hel bane i streetbasketball hvorfor en halv bane stadigvæk har stor værdi for brugerne.
Baglinjen og 3-points linjen:
Det er en klassiker, at anlægsfolk placerer baglinjen i opstregningen på linje med bagpladen. Det er et “no-go”,
baglinjen skal helts være 1.2 m bag pladen (jf. bilag 1 & 2). Nogle gange måler anlægsfolk endda 3-points linjen
fra baglinjen i stedet for fra centrum af kurven.

Ikke bredde nok:
Hvis ikke der er bredde nok til at etablere de officielle 15 m. i bredden, så kan en bane stadigvæk
være sjov og spille på. I sådanne tilfælde, vil man
kunne fjerne hjørne 3’eren og lade 3-points linjen
gå ud til kanten indtil den rammer sidelinien (se
billede til højre).
3-sekunders feltet:
3-sekunders feltet spiller en afgørende rolle
for spillers orientering på banen og danner
udgangspunkt for mange basketøvelser- og lege.
3-sekunders feltet bør derfor som udgangspunkt
altid indgå på en bane.
Afstand bag pladen:
Afstand fra pladen til stolpen er officielt 3.2 m (til
baglinjen 1,2 m) er et punkt som desværre ofte nedprioriteres. Dette punkt er meget vigtigt da spillerne skal
have plads til at falde- og bevæge sig rundt på uden at
støde ind i gitterhegn, betonkant ect. som kan forårsage
skader.

En af verdens mest kendte baner: ‘The Cage’ på West
4th street, New York. God bane, selvom 3-points linjen
ikke går hele vejen rundt

God afstand fra kurv til stolpe.
Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden
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3) Kurve, Net, Plader og Stolper:
Se bilag 2 (s. 11) for officelle mål.
Kurvens kvalitet er meget afgørende for om brugere gider og benytte en bane. I København er der desværre en
tendens til at vælge metal kurve (se billede til højre), frem for kurve med dunkebeslag, som er de bedste kurve
at spille på (se billede til højre).
Grå metal kurve:
De grå metal kurve har den store ulempe at de giver et meget unaturligt
bounce til bolden (læs. preller for meget af). Det lyder umiddelbart
ikke særligt negativt, men grå metal kruve betyder reelt at man skal
score ‘swish’ hver gang man skyder, hvilket gør det ekstremt svært og
score. Normale ringe (kurve med dunkebeslag) har mindre ‘bounce’,
og tillader derfor at bolden godt kan ramme kurven og stadigvæk gå
i, hvilket øger ens chancer for at score gevalidigt.

Kurve med dunkebeslag (breakaway):
Kurve: Den optimale kurv har dunkebeslag (breakaway), som
er godt for holdbarheden, og gode at skyde på. Kurve med
dunkebeslag holder ofte bedre end kurve uden dunkebslag, eftersom kurvene er bygget til at blive dunket på.

Det er en stor misforståelse og tro
at disse kurve er gode og spille på.

Kurvens højde og udhæng:
Kurven bør altid sidde i den korrekte højde (voksne: 3,05 m. Børn: 2.4
m). Derudover er det vigtigt med en god afstand mellem ring og stolpe.
De officielle mål kan være svære og opfylde i det offentlige rum, men på
næste side, er der lavet en liste over stolper som er okay, selvom de ikke
opfylder de officelle mål..

Dunkebeslag - ideel
kurv at spille på

Bane i Hong Kong - Godt udhæng, god
kurv, godt net, rigtig højde, vandret
underlagt og god optegning.

Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden
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3.1) Net:
Selvom det virker som en bagatel, så betyder nettet mere end man lige tror. Jernnet og traditionelt hvidt net
er og foretrække, mens det grønne net er ubehageligt at skyde på.

Metalnet er den næstbedste
løsning efter stofnettet.

Stofnet er klart det bedste net.

Det grønne net er ‘no go’.

3.2) Pladen:
Pladen har også en afgørende rolle for hvor attraktiv en bane er. En plades kvalitet kan vurderes ud fra to perspektiver; materialet og størrelsen.
1) Materialet: Træ- eller plexie plader er og foretrække frem for metal- og gitter plader. Desværre har vi flest
metal plader og få plexie plader i København og Frederiksberg.
2) Små plader kan være svære og spille på. Desto tættere pladen er på de officielle mål (b: 180 h: 1.05), desto
bedre er pladen. Små plader er meget frustrende og spille på.

Pragt eksemplet på en god kurv:
Kurven står på den røde plads
og har holdt i mange år. Pladen
er plexie, ringen er med dunkebeslag, nettet er godt og stolpen
går langt tilbage.

Firkantede træplader er okay at
spille på.

Metalplader er ‘no go’. Disse
plader giver et unaturligt bounce
til bolden og gør det svært og
anvende pladen når man skyder.

Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden
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3.2) Stolper:
Det er ekstremt vigtigt at afstanden mellem stolpen og baglinjen er stor nok; i et angreb mod kurven fortsætter
en spiller typisk sit løb under eller forbi kurven. Derfor er det vigtigt at spilleren ikke risikerer at pådrage sig
personskade ved at løbe ind i stolpen eller et hegn umiddelbart bag kurven.
Stolper kan købes med et beskyttende beslag, som gør at man ikke slår sig ligeså meget hvis man falder ind i
stolpen, men stort set ingen baner benytter disse beslag (se nedenstående billede). Følgende billeder viser hvilke
stolper som er og foretrække:

Beskyttende beslag

Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden
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4)

Omkringliggende faciliteter og vind

Det omkringliggende miljø kan have stor betydning for hvor attraktiv en bane er. Forskning viser at siddepladser og opholdsfaciliteter gør et anlæg mere attraktivt. Både for spillere på banen og forbipasserende.
Siddepladser:
Siddepladser til børn, forældre, tilskuere og udskiftere er meget vigtigt. Basket banen ved Fælledparken og
Nansensgade, er begge gode eksempel på baner med gode siddefaciliteter, som har været med til at gøre banerne til nogle af de mest attraktive i København.
Sandkasser grus:
Sandkasser og grus har en negativ indflydelse på basket baner. Sand og grus har det med at flyve ind på banen
og gøre underlaget klat.
Træer:
Træer kan også være til gene; hvis træernes græne stikker ind over banen og der falder blade ned på 		
banen, eller hvis grænene stikker ind over banen som gør det svært og skyde.
Vind:
Vind er en meget afgørende faktor for hvor attraktiv en bane er og spille på: for meget vind, kan gøre selv en
bane med gode- kurve og underlag ulidelig at spille på. Det betyder at baner helts ikke skal ligge i alt for åbne
områder. Banen på Nansensgade er et godt eksempel på en bane med lidt vind - banen ligger i lå af de omkring
liggende bygninger:

Basketbanen ved Nansensgade. En af de mere attraktive
baner i Kbh, med gode vindforhold. Kunne dog være endnu
mere attraktiv hvis kurve og underlag blev forbedret.

Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden
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5)

Antal kurve og interaktion med andre sportsdiscipliner:

Antal kurve:
I mange tilfælde etableres der én lang bane på den lange led af pladsen i stedet for at placere banerne sidelæns
på pladsen. Eftersom der sjældent spilles hel bane i streetbasketball, er to baner der står sidelæns på banen og
som er lidt kortere end de officielle mål, ofte bedre end én lang bane med officiel længde. Ved at etablere banerne sidelæns, er det ofte nemmere at få banerne integreret med andre discipliner som vænner på den lange
led afpladsen f.eks. fodbold baner.

Baner der er placeret sidelæns
Multibaner:
Dette punkt er muligvis et af de mest misforståede punkter overhovedet. Rigtig ofte etableres basket baner oveni andre sports discipliner. Dette skader ofte mere end det gavner; på multibaner går man ofte på kompromis
med sikkerhed og kvalitet, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved kort afstand fra kurv til væg.
1) Kurve oven på fodbold mål, gør at man rammer ind i målstolperne når man laver layup
2) Kurve der er etableret sammen med hockeybaner, gør at man ikke tør og spille kamp, da spillerne er bange
for at falde ind i betonbander (Nørrebro parken).

3) Bane med net som tag er ‘no go’; når man skyder
udefra 3-sekundersfeltet så rammer bolden nettaget
og bolden/skuddet bliver rettet af.

Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden
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6) Kend din målgruppe - Børn under 12 kontra voksne:
For børn over 12 år gælder helt samme retningslinjer som for voksne. For børn under 12 år er der nogle andre
forhold der gør sig gældende. Børn under 12 år spiller på lavere kurve (h. 2,4 m). Når baner i kommunerne
etableres, er det vigtigt at have en fornuftig fordeling af børne- og voksen kurve/baner.
Underlag:
Underlaget spiller en mindre rolle for børn end for voksne; det er ikke ligeså beslastende for børn at spille på
asfalt, som det er for ældre.
Udhæng:
Mindre krav til udhæng; børn spiller ofte mindre fysisk og vil derfor have mindre sandsynlighed for at falde
ind i en bagkant.
Bredde:
Mindre krav til banens bredde og 3-points linien; børn under 12 år spiller ikke med 3-pointer.
Andre discipliner:
Børne kuve kan nemmere integreres med andre discipliner end voksen kurve, dog altid sidelæns af den anden
disciplin. Klart mere aktivitet hvis banen ikke er indhegnet i et bur, og børnebarner er afhængige af siddepladser, så deres forældre kan sidde ned når deres børn løber rundt.

Basketbanen på Islandsbrygge. Banen har glimrende siddepladser. Desværre er der beton lige bag kurven, som gør banen farlig og spille på.

Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden
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Bilag 1) Bane dimensioner og linjer:
All court lines (black lines on the attached diagram) shall be 0,05 m in width.
All red and dotted lines are just auxiliary lines that indicate correct measures.

De officielle basketball mål. Se mere på:
1) http://www.fiba.com/downloads/Rules/2010/2010_FIBA_
court.pdf
2) https://www.fiba.com/downloads/Rules/2014/Official_Basketball_Rules_2014_Y.pdf

Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden
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Bilag 2) Officielle mål for kurven, pladen og stolpen:

Officielle fiba mål:
https://www.sportscourtdimensions.com/basketball/

Plademål

Billeder anvendt i vejledningen må kun videreformidles efter tilladelse fra Børnebasketfonden
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Kontakt information
BørneBasketFonden:
http://www.bornebasketfonden.dk/
1) Jens Erik Nielsen: Email jenserik@bornebasketfonden.dk. Mobil 24606497
2) Jens Laulund: Email jens@bornebasketfonden.dk
GAME:
http://gamedenmark.org/
1) Mikkel Selmer: Email ms@gamedenmark.org
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Ansøgning fra Fit for Kids
Opstart af hold og uddannelse af
instruktører

Ansøgningsskema:
•

Ansøgers navn, mailadresse og tlf. nr.

•

Organisationens navn og CVR nr.

Foreningen FitforKids
CVR: 33539266

•

Beskrivelse af projekt/facilitet

Vi søger Allerød Kommune om støtte til oprettelse af et
lokalt FitforKids-hold i Allerød.
FitforKids er en frivillig social forening, der siden 2007 har
arbejdet professionelt med at udvikle og tilbyde et gratis
børne-vægttabsprogram til udsatte familier i hele
Danmark. FitforKids-programmet er forskningsbaseret,
videnskabeligt dokumenteret på Rigshospitalet og
fremhæves af Sundhedsstyrelsen for sin metode.
Vores målgruppe er socialt udsatte overvægtige eller
inaktive børn fra 7-15 år OG deres familier, som har brug
for hjælp for at kunne gennemføre og fastholde en større
livsstilsændring. Der er tale om børn med øget risiko for at
udvikle livsstilssygdomme og som i højere grad oplever
ensomhed, stigmatisering og mobning i hverdagen. Vi tror
på, at sund livsstil er en hjørnesten for et godt liv.
Foreningsidræt giver både motion og fællesskab, men de
børn vi henvender os til, føler sig ikke altid hjemme i den
lokale idrætsklub. For dem er FitforKids en savnet
mulighed for socialt samvær, for en aktiv fritid og et
sundere liv med større trivsel. Vi ønsker ikke kun at opnå
vægttab her og nu, men at skabe livstilsændringer, der
varer hele livet og som kan være med til at styrke
familierne og deres muligheder fremadrettet.
FitforKids’ program inkluderer hele familien og består af
en kombination af fem komponenter 1) kostvejledning i
hjemmet, 2) træning to gange om ugen for både børn og
forældre, 3) forældre-coaching 4) motivations-program
med bl.a. diplomer, pokaler og T-shirts og 5) sociale
events, som madlavnings-aftener og deltagelse i lokale
løb. Der trænes to gange om ugen: Den ene gang er
træningen kun for børn. Den anden gang er træningen for
både børn og forældre. Til at understøtte FitforKidsfamiliernes arbejde med at ændre livsstil har FitforKids
udviklet en online platform, hvor alle FitforKids-familier
har en profil og kan følge deres resultater og downloade
opskrifter, se træningsvideoer og få viden om emner som
sund kost, motion, motivation og konfliktløsning i familier.
FitforKids-holdet træner i løbet af et år (august til juni) i
minimum 40 uger fordelt på 2 sæsoner (august-december
og januar-juni).
Der er plads til 25 børn og deres familier på et FitforKidshold. Der er løbende optag, så der fyldes op på holdet hen
over hele sæsonen i tilfælde af frafald. Deltagelse på et
FitforKids-hold er helt gratis for familierne Børnene kan gå
til FitforKids lige så længe de oplever at have behov for
det. I tilfælde af venteliste vil optag af nye børn blive
prioriteret over at tilbyde børn der har været i

programmet i 12 mdr. ret til at fortsætte. Ved at FitforKids
tilbyder træning som en integreret del af programmet,
giver dét i sig selv FitforKids en unik stærk social
dimension sammenlignet med de rene samtalebaserede
interventioner. Derudover inddrager FitforKids forældrene
direkte og aktivt ved at insistere på (så vidt muligt), at
mindst én forælder deltager i familie-træningen lørdage,
og derved gøres hele familien bedre til at træffe de rigtige
valg.
•

Tidsplan for projektet

Måned 1-2: Samarbejde med kommunens sundhedspleje.
Rekruttering og Uddannelse af FitforKids frivillige
instruktører. Rekruttering af familier.
Måned 3-6: Opstart af FitforKids hold og afholdelse af de 2
ugentlige træninger. Livsstilsvejledninger hos familierne.
Fortsat rekruttering af familier. Efteruddannelse af
teamledere og instruktører. Afholdelse af Teamleder
Camp med fokus på at styrke teamlederens rolle i teamet
og evne til at støtte familierne.
Måned 7-12: Fortsættelse af FitforKids holdene med 2
ugentlig træninger, livsstilsvejledning, foredrag, tilbud om
FamilieCoaching og sociale events. Afholdelse af FitforKids
Allerød Løbetest, hvor børnene skal løbe i 25 min.

•

Budget for anlægsomkostninger

•

Budget for afledt drift

Samlet budget:
- Opstart af hold, herunder møder med sundhedsplejen,
sikring af egnet lokale og lign.
5.150 kr.
- Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af frivillige
28.230 kr.
- FitforKids-programmet, materialer og events
35.470 kr.
- Administration
6.150 kr.
Ansøgt beløb:
Det ansøgte beløb er på 35.000 kr. Det skal bruges til at
dække udgifterne til uddannelse af nye instruktører samt
programindhold, herunder materialer til familierne,
afvikling af kostvejledninger og kostplaner, sociale events
på holdet og med de øvrige FitforKids-hold.

Vedhæft gerne evt. bilag til ansøgningen
Alle ansøgninger skal sendes til booking@alleroed.dk
Eventuelle spørgsmål skal rettes til booking@alleroed.dk
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Uddybende oplysninger om FitforKids

1. Nærmere om problemet børneovervægt:
Der er op mod 60.0001 svært overvægtige og fede børn i Danmark. Børnefedme medfører fedtlever og
forstadier til diabetes2, øger risikoen for kræft 2 og hjertekarsygdomme,3 og har negativ indflydelse på
barnets sociale status,4 emotionelle trivsel,5 uddannelsesniveau6 og livsindkomst.7 Al forskning indenfor
sundhedsfremme viser, at overvægtsproblematikker generelt ikke kan betragtes uafhængigt af barnets
psykosociale trivsel.8
Børnefedme er særligt udbredt i familier med lav socioøkonomisk status9 og i etniske familier.10
Ifølge de Nationale Sundhedsprofiler fra 2017, går det den forkerte vej med danskernes sundhed 11 og for
socialt udsatte børn er udviklingen direkte nedslående: Fra 2011 til 2014 er der blandt lav-socialklasse-børn
sket en fordobling i andelen, der spiser usundt (fra 12 % til 24 %) samtidig med, at der blandt højsocialklasse-børn er sket et fald (fra 14 til 11 %). 12
Forskningen har fået fagfolk til at konkludere, at børneovervægt i sig selv er en social problemstilling, og at
den sociale ulighed i sundhed blandt børn i Danmark vokser. Langt de fleste svært overvægtige børn
kommer fra familier, der har brug for hjælp for at kunne gennemføre og fastholde en livsstilsændring – de
kan ikke klare det på egen hånd.
Eftersom rodårsagerne til stigningen i forekomsten af fedme og overvægt13 ikke ser ud til at blive rullet
tilbage, og eftersom 30-40 % af de børn der deltager i de nuværende regionale og kommunale
børnevægttabstilbud slet ikke taber sig,14 og eftersom de resterende 60-70 % som oftest kun opnår små
vægttab15 og lige så ofte tager det hele på igen efter endt intervention,16 så er børne-fedmen og dens
negative sociale konsekvenser i form af (selv-)eksklusion, ensomhed, dårligt helbred som voksen17 og
ringere muligheder på arbejdsmarkedet,18 kommet til Danmark for at blive. Børnefedmen sidder fast.
2. FitforKids
Foreningen: FitforKids er en frivillig forening, der pt. driver 30 børnevægttabshold i 24 kommuner med
+150 frivillige som instruktører og kostvejledere. Holdene har en årlig kapacitet på 1000 familier. FitforKids’
program består af fem komponenter 1) kostvejledning i hjemmet, 2) træning to gange om ugen for både
børn og forældre på en lokal skole, 3) forældre-coaching 4) motivations-program med bl.a. diplomer,
pokaler og T-shirts og 5) sociale events, som madlavnings-aftener og deltagelse i lokale motionsløb. Børn
ml. 7-15 år rekrutteres til FitforKids-holdene gennem sundhedsplejen eller via skolernes intranet og
tilbuddet er 100 % gratis for alle familier.
FitforKids hjælper overvægtige og inaktive børn og deres familier med at få et sundere liv, mere livsenergi
og bedre trivsel. FitforKids’ primære formål er at yde frivilligt arbejde indenfor social- og sundhedsområdet
målrettet udsatte børn mellem 7-15 år og deres familier. Vi tror på, at sund livsstil er en hjørnesten for et
godt liv. Foreningsidræt giver både motion og fællesskab, men de børn vi henvender os til, føler sig ikke
altid hjemme i den lokale idrætsklub. For dem er FitforKids en savnet mulighed for socialt samvær, for en
aktiv fritid og et sundere liv med større trivsel.
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Holdet og de frivillige instruktører: Et FitforKids hold drives af et team af FitforKids-instruktører på 3-6
personer. Der er således ofte 2-3 instruktører på en træning. Dette sikrer, at vi altid har ressourcer til at
skabe ro på holdet og give omsorg til børnene. De frivillige er ansvarlige for alle aktiviteter på og omkring
holdet. Udover at de afvikler den ugentlige træning, er det også de frivillige instruktører, der tager hjem til
familierne for at give kost-/livsstilsvejledning, støtter og hjælper forældrene, holder foredrag, arrangerer
madlavningsaftener og lokale events/motionsløb. De er vores vigtigste ressource og rygraden i vores
forening. Vi prioriterer derfor en tæt kontakt, hvor vi følger op og støtter op om deres store engagement. Vi
gør meget ud af oplæringen og uddanner de frivillige på særlige FitforKids Instructor Camps, der afholdes
flere gange om året. Her får de en grundig oplæring i vores program og bliver introduceret for foreningen,
vores vision og værdier. Vi sørger desuden for løbende efter- og videreuddannelse. Vi vurderer at bruge ca.
690 frivillig-timer pr. FitforKids hold pr. år.
Metode: FitforKids’ metode bygger på robust international forskning, der ved sammenligning af mere end
100 børnevægttabsprogrammer fra hele verden har fastslået, at de mest attraktive og effektive indsatser er
lokale, familie-orienterede multikomponente interventioner med en varighed på mindst 6-12 måneder, der
sigter på at ændre vaner og tænkemåder i familien. 19 En konklusion der også findes i Sundhedsstyrelsens
rapport fra 2018 som nævnt ovenfor: ”På baggrund af litteraturgennemgangen vurderes det, at der er
bedst evidens for, at kost, fysisk aktivitet og adfærdsterapi benyttes i kombination frem for enkeltvis.”20
Videnskabeligt dokumenteret: FitforKids er videnskabeligt dokumenteret ved et randomiseret kontrolleret
forskningsprojekt fra 2012.21 Lægerne på Rigshospitalets Center for Inflammation og Metabolisme målte
FitforKids-børnene på en lang række fysiologiske, metaboliske og kognitive parametre ved start og slut af et
6 måneders FitforKids-forløb og sammenlignede med en kontrolgruppe. 22 Konklusionen var, at FitforKidsbørnene i gennemsnit reducerede det alders- og kønskorrigerede børne-BMI, BMI-SDS, med 0,44. Dette tal
kan sammenlignes med Holbæk-modellen, der dokumenterer reduktion i BMI-SDS hos børnene i deres
program på 0.3223 (2011), 0.2424 (2014), 0.3225 (2016) og 0.27 (2017).26 En nyere effektmåling af FitforKidsprogrammet viser, at den gennemsnitlige reduktion af BMI-SDS for børn, der i løbet af 2017 deltog på
FitforKids-holdene i henholdsvis Greve, Esbjerg-Ribe, Taastrup eller Albertslund i 12 uger eller mere, er
0,32. FitforKids-programmet leverer altså resultater helt på linje med de kommunale og regionale
interventioner.
Udmeldingen fra lægerne på Rigshospitalet var bl.a., at de positive fysiologiske forbedringer er med til at
øge børnenes metaboliske sundhed og nedsætter deres risiko for sygdom. Den klinisk ansvarlige læge på
forskningsprojektet Nina Birk Eriksen konkluderer:
”Vi er meget tilfredse med resultaterne som viser, at [FitforKids programmet] forbedrer børnenes
metaboliske tilstand, kropskomposition, fitness og selvvurderet livskvalitet eklatant. De børn som
gennemgår interventionen, er markant sundere efterfølgende.” 27
Sundhedsstyrelsen udkom desuden i juli 2018 med en rapport, der gennemgik evidensen for de nuværende
offentlige livsstilsinterventioner mod svær overvægt for både børn og voksne. En af rapportens forfattere,
prof. Dr. Med. Arne Astrup konkluderer, at FitforKids både er billigere og har bedre dokumenterede
behandlinger end mange af de offentlige interventioner. 28
Omkostninger: Et års deltagelse i FitforKids for en familie på 4 personer koster kr. 3.000. Undersøgelser fra
Institut for Velfærdsforskning (SFI) har vist, at tilsvarende kommunale indsatser har en gennemsnitlig pr.
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barn pris på kr. 24.500.29 En plads på en overvægtsklinik på et regionssygehus koster kr. 24.000 pr. år og et
10 ugers ophold på Julemærkehjem koster kr. 100.000 pr. barn. Da FitforKids koster langt mindre og er lige
så effektivt som de andre programmer kan FitforKids tilbyde langt den bedste omkostningseffektivitet af
noget dansk børnevægttabsprogram. FitforKids giver altså borgerne (og politikerne) mest effekt pr.
velfærdskrone. Eller sagt på en anden måde; hvis politikere (og fonde) ønsker at hjælpe svært overvægtige
børn i Danmark, så kan de for de samme penge hjælpe 8 gange så mange børn med FitforKids-programmet,
som hvis de vælger at bruge f.eks. Holbæk-metoden.
Forældreinddragelse: Samtidig er FitforKids et ganske anderledes tilbud end de kommunale og regionale
Holbæk-baserede tilbud. For det første ved, at FitforKids tilbyder træning som en integreret del af
programmet; det giver i sig selv FitforKids en unik stærk social dimension sammenlignet med de rene
samtalebaserede interventioner. For det andet ved, at FitforKids inddrager forældrene direkte og aktivt
ved at insistere på (så vidt muligt), at mindst én forælder deltager i familie-træningen lørdage. Et krav som
72 % af forældrene honorerer 7-10 gange ud af 10.30 Vigtigt er også, FitforKids er 100 % gratis for
familierne, og at hele FitforKids-indsatsen leveres af frivillige instruktører. At FitforKids foregår i regi af en
frivillig forening og på mange måder ligner et helt almindeligt fritidstilbud, er med til at fjerne den
stigmatisering som svært overvægtige børn og deres familier ofte oplever ved de offentlige tilbud. 31
Tilfredshed blandt familierne: Disse faktorer er med til at gøre FitforKids til et tilbud, der formodentlig er
mindst lige så attraktivt for familierne, som den offentlige sektors rene samtalebaserede metoder: Når vi
gennemfører tilfredshedsanalyser svarer 8 ud af 10 forældre, at de er ”i høj grad tilfredse” med at gå til
FitforKids og 87 % af forældrene oplever, at deres børn er blevet gladere siden de startede til FitforKids. 32
ALS Research dokumenterede FitforKids programmets sociale betydning i 2012: ”I forhold til selvværdsmæssige og sociale aspekter har deltagelsen givet positivt udbytte for en stor del af børnene. Flere familier
beretter om, at kostomlægningen og den aktive livsstil har haft positiv betydning for børnenes trivsel, bl.a. i
form af mere energi, mere overskud i hverdagen, bedre humør og bedre nattesøvn.” Børnene selv beretter
om succesoplevelser uden for FitforKids, hvor deres forbedrede kondition smitter positivt af på deres
deltagelse i idrætsaktiviteter i skole- og forenings sammenhænge, ligesom den styrkede udholdenhed også
smitter af på andre områder end de rent træningsmæssige. De beskriver, at de generelt har fået det bedre
med sig selv, er blevet gladere for sig selv, de tør deltage mere i skolen og tror mere på sig selv i
motionssammenhænge. Flere børn har fået nye venner i FitforKids regi, og en stor del har oplevet, at
drillerier og mobning på grund af vægten er mindsket.33
FitforKids’ samarbejde med Julemærkehjemmene: FitforKids samarbejder i dag med
Julemærkehjemmene, hvor vi fungerer som efterværn for børn der er kommet hjem fra Julemærkehjemophold, og med overvægtsklinikkerne på Regionssygehusene og med de kommunale
børnevægttabsprogrammer, hvor vi supplerer børnevægttabstilbud baseret på Holbæk-modellen med
fysisk træning for hele familien, motivationsprogram og sociale events. FitforKids’ hovedformål er dog som
selvstændigt tilbud med en unik profil designet til familier, der har brug for noget andet end
Julemærkehjem-ophold eller Holbæk-metode for at opnå succes med en livsstilsændring.

3. Målgruppe
Vores målgruppe er socialt udsatte overvægtige og inaktive børn fra 7-15 år og deres familier. Der er tale
om børn med øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme og som i højere grad oplever ensomhed,
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stigmatisering og mobning i hverdagen. Blandt overvægtige børn er der en overrepræsentation af børn fra
ressourcesvage og/eller etniske familier. 34 Denne overrepræsentation betyder, at det ofte er børn fra
ressourcesvage familier eller børn med anden etnisk baggrund, som får glæde af tilbuddet om at komme på
et FitforKids-hold. Denne gruppe af børn føler sig ikke altid hjemme i den lokale sportsklub. For dem er
FitforKids en savnet mulighed for socialt samvær, en aktiv fritid og et sundere liv med større trivsel. Vi
ønsker ikke kun at opnå vægttab her og nu, men at skabe livstilsændringer, der varer hele livet og som kan
være med til at styrke familierne og deres muligheder fremadrettet.
4. Nærmere om Ansøger, Organisering og Projektpartnere
FitforKids er en frivillig forening stiftet i 2007. Vi er godkendt som folkeoplysende forening. Foreningens
sekretariat består af 3 lønnede årsværk. Sekretariatet har i 2016-17 været finansieret af Lauritzen Fonden.
FitforKids har modtaget støtte til sit arbejde fra en lang række fonde og kommuner, herunder
Kronprinsparret Fond (2010) og Velux Fonden (2019). Foreningen har vundet priser i ind- og udland for sit
program, senest en andenplads i European Investment Bank’s ”Social Innovation Tournament 2016”.
5. Forankring og Formidling
FitforKids drifter i dag 30 hold i 24 kommuner. Vi modtager § 18-midler fra en del af de kommuner, vi har
hold i til delvis finansiering af holdets omkostninger. Foreningen modtager desuden ULFRI-støtte under
Socialstyrelsen samt projektstøtte fra Kulturministeriet.
Over de næste 3 år øger FitforKids antallet af hold til 60 i Danmark via en bevilling fra Socialstyrelsens pulje
for ”Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte” og dels via SATS-puljemidler under
Sundhedsministeriet.

1

Jens Christian Holm, Overlæge og opfinder af ”Holbæk-modellen”, interview til DR 17. juni 2014.
“Cancers Associated with Overweight and Obesity Make up 40 percent of Cancers Diagnosed in the United States”, 3. Oktober
2017 https://www.cdc.gov/media/releases/2017/p1003-vs-cancer-obesity.html
3 Hjerteforeningen (2004): Børn og unges livsstil og risiko for hjertesygdom. København: Hjerteforeningen.
4 Teknologirådet, ”Målrettet forebyggelse af fedme - Mere effekt for pengene”, Handlingsoplæg til Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget 2011-12, SUU alm. del Bilag 76 (2009)
5 Sundhedsstyrelsen (2010): Temarapport om børn og overvægt. København: Sundhedsstyrelsen.
6 Hagman E., Danielsson P., Brandt L., Ekbom A., Marcus C.” Obesity in childhood is associated with a much lower degree of
education”, Karolinska Institutet, (2015) – Oplæg til European Congress on Obesity, Prag (2015).
7 P. Lundborg, ”Body Size, Skills, and Income: Evidence From 150,000 Teenage Siblings” Demography (2014) 51:1573.
8 Se Sundhedsstyrelsen, Temarapport, 2010, opfor. cit. ved note 5.
2

9 Se

SFI-rapport ”Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2014”, s. 71
Ugeskrift for Læger, 170/6, 4. februar 2008 for Aalborg. Pearson S, Olsen LW, Hansen B, Sorensen TI. ”Increase in
overweight and obesity amongst Copenhagen schoolchildren”, 1947-2003. Ugeskr Læger 2005 Jan 10;167(2):158-62.
11 68 % voksne (25-64 år) med grundskole som højeste fuldførte uddannelse er overvægtige, mens 38 % med lang videregående
uddannelse er overvægtige, og 32 % voksne (25-64 år) med grundskole som højeste fuldførte uddannelse har et usundt
kostmønster, mens det gælder 5 % af dem med lang videregående uddannelse. Se www.danskernessundhed.dk (2018).
12 Matthiessen, J. et al. The Nordic Monitoring System 2011–2014 Status and development of diet, physical activity, smoking,
alcohol and overweight. TemaNord 561 (2016).
10 Aarup,
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En teknologisk udvikling, der har ændret bevægemønstret i stillesiddende retning, og større tilgængelighed og indtag af føde/varer med lavt fiberindhold og højt sukkerindhold, se http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
14 Se f.eks. Center for Interventionsforskning og Københavns Kommune: Evaluering af børnevægtcenteret 31-01-2013.
BørneVægtCenterets indsats er blevet evalueret og viste samme effektprofil og succeskriterium som hos Enheden; 70 % eller 133
ud af 190 børn reducerede BMI. De andre 30 % øgede vægten.
15 I rapporten ”Når du først er fed, hvad så?” sammenholdte forskere resultaterne af 96 danske projekter for overvægtige børn.
Konklusionen lyder: ”Det er forholdsvis få projekter som på nuværende tidspunkt kan henvise til entydige og tydeligt positive
effekter.” Se ”Registrering og sammenlignende analyse af forskellige behandlingstiltag i Danmark. En kortlægning af tiltag for
Sundhedsstyrelsen”, (Marts 2005) af Utzon, Moser og Tollefsen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
16 I Teknologirådets rapport ”Målrettet forebyggelse af fedme – mere for pengene” fra 2011 skrives s. 10: ”For nogle typer
livsstilsintervention er der påvist et umiddelbart vægttab, men kun 5-10 % af de, der deltager i vægttabsprogrammer, er i stand til
at vedligeholde et vægttab over længere tid (Sarlio-Lähteenkorva et al. 2000).” Marie Petri & Anders Jacobi, Teknologirådet, 2011
17 Statistisk set vil 70 % af disse 60.000 svært overvægtige børn forblive svært overvægtige som voksne, se Reilly J., “Obesity in
childhood and adolescence: Evidence based clinical and public health perspectives”, Post grad Med J 2006;82:429-437
18 Overvægtige og især fede er udsat for diskrimination og stigmatisering f.eks. på arbejdsmarkedet: Se undersøgelse blandt 1637
ledere i Danmark fra 2011, der viste at 49 % af de danske ledere enten slet ikke vil ansætte eller undgår i nogen grad at ansætte
markant overvægtige personer. Kilde: ‘Sundhedsledelse 2011’, Lederne.
19 FitforKids-programmet baserer sig på konklusionerne i metastudiet Luttikhuis, H. O. et al (2009) 'Interventions for treating
obesity in children', Cochrane Database of Systematic Reviews, 3, pp.1-57. Se s. 17: “Evidence from this review shows that familybased, lifestyle interventions with a behavioural program aimed at changing diet and physical activity thinking patterns provide
significant and clinically meaningful decrease in overweight in both children and adolescents compared to standard care or selfhelp in the short- and the long-term.”
20 op. cit. note 20, publikationen S. 43.
21 Se Harder-Lauridsen et al.,“A randomized controlled trial on a multicomponent intervention for overweight school-aged
children”, BMC Pediatrics 2014, 14:273.
22 Professor, overlæge, dr.med. Bente Klarlund Pedersen, Københavns Universitet /Rigshospitalet og Professor, centerleder, lic.phil,
dr.med. Lars Bo Andersen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syd-Dansk Universitet, stod for den videnskabelige kvalitetssikring af
FitforKids-undersøgelsen.
23 Holm JC, Gamborg M, Bille DS, “Chronic care treatment of obese children and adolescents. Int J Pediatr Obes 2011 May 2
24 Se ”Evaluering af ”Holbækmetoden” anvendt i kommunalt regi - foreløbige resultater - frem til d. 1.5.2014”, Ph.d. studerende,
læge Pernille Maria Mollerup & Ph.d., Overlæge og Forskningsleder Jens Christian Holm, Enheden for Overvægtige Børn og Unge,
Børneafdelingen, Holbæk Sygehus.
25 Se ”Udvalgte præliminære resultater fra evalueringen af Holbækmetoden til behandling af overvægt hos børn og unge anvendt i
8 kommuner i Danmark.”, Udarbejdet af Læge, ph.d. studerende Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, Pernille Maria Mollerup (2016)
26 Mollerup PM, Gamborg M, Trier C, Bøjsøe C, Nielsen TRH, Baker JL, et al. (2017) “A hospital-based child and adolescent
overweight and obesity treatment protocol transferred into a community healthcare setting.” PLoS ONE 12(3): e0173033.
oi:10.1371/journal.pone.0173033
27 Se Harder-Lauridsen et al.,“A randomized controlled trial on a multicomponent intervention for overweight school-aged
children”, BMC Pediatrics 2014, 14:273.
28 ”Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt En litteraturgennemgang” af M. Lind,et al. KU, Det
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Idræt og Ernæring (NEXS). Sundhedsstyrelsen, 2018.
29 Ni kommunale børnevægttabssprogrammer blev finansieret af satspuljemidler i 2012-2015 med 12 mio. kr. i alt. De ni kommuner
havde tilsammen 488 børn i forskellige typer forløb, hvoraf 357 børn gennemførte. Det svarer til lidt over 24.500 kr. pr. barn.
Indsatserne varede fra 3 mdr. til 12 mdr. Se s. 37 i ”Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for børn og unge. Kommunale
modelprojekter.” SFI-rapport 15:43, (2015)
30 E-survey gennemført april 2018 blandt alle FitforKids-familier med total af 178 respondenter.
31 “De unges frygt for stigmatisering er en væsentlig udfordring i rekrutteringen. Det er oplevelsen i projekterne, at de unge frygter
kammeraternes reaktioner, hvis de deltager i projektet.” s. 12 i ”Satspuljeindsatser for børn og unge med overvægt”, Pjece af Nete
Krogsgaard Niss og Ida Scheel Rasmussen – (uddrag af konklusioner fra ”Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for børn
og unge. Kommunale modelprojekter.” SFI-rapport 15:43, 2015)
32 Ibid. Note 30 spm 11.
33 FitforKids Evalueringsrapport,s. 7, Als Reseach, 2012. Rapporten var finansieret og udgivet af Rockwool Fonden og er tilgængelig
på deres hjemmeside
34 Aarup et al. Ugeskrift for læger 2008; 452-456 og Ottosen, SFI, 2010

FitforKids ◦ CVR 33539266 ◦ Bygmestervej 10. 1 ◦ 2400 København NV
70702920 ◦ www.fitforkids.dk ◦ info@fitforkids.dk

Budget for opstart af 1 FitforKids-hold for op til 25 familier

Opstart af hold
- Kontakt til og møder med sundhedsplejen
- Rekruttering af frivillige til holdet
- Rekruttering af familier

kr. 5.150

Organisationens infrastruktur
Uddannelse af Instruktører
- Forberedelse af camp

kr. 28.230

- Kursusmaterialer
- Forplejning
- Honorar undervisere
Teamleder camps & Efteruddannelse
- Ledelse og motivation af andre, personlig styrkelse af teamlederen
- Efteruddannelsesdag - Kost / Træning / Coaching
Opfølgning og fastholdelse
- Telefonisk opfølgning, koordinering, sikring af programkvalitet, opdatering af materialer
- Evaluering og kooordinering med teamledere
IT-Infrastruktur

- Tracking af holdets resultater (fremmøde, vægt o.lign.)
- Rapportering på resultater
FitforKids-programmet
Programindhold, materialer og events:
Sund Kost & Aktiv Livsstil
- Bog om Livsstilsvejledning
- Kostplan + aftaleskema
Assist
- Bog om Konflikthåndtering
I-Power
- Månedlige Hand-outs, opgaver, udfordringer mv.
- Små præmier ved milestones
Kostvejledning og Motion
- Holdmappe med understøttende materialer
- Træningsudstyr og Vægt
- Pokaler
- Transporttilskud
Arrangementer og Events
- Forældreforedrag
- Motionsløb eller andet event
- Teammøder
- Sæsonafslutninger

kr 35.470

Administrationsomkostninger
Projektledelse, herunder
- Opfølgende møder med kommunen og sundhedsplejersker
- Administration af instruktører
Økonomi og regnskab

kr 6.150

Samlede omkostninger ved FitforKids Hold

kr 75.000

Beløb ansøgt

kr 35.000

Finansieres af foreningens midler (Selvfinanciering)

kr 40.000

Frivillige-indsats, 690 timer per år værdisat til kr 100/time

=

kr. 69.000

Foreningens sociale arbejde modtager bl.a. midler fra ULFRI-puljen under Socialstyrelsen.
En del af disse midler vil blive brugt til finansiering af holdet.

Foreningen FitforKids

Foreningen FitforKids er en forening, hvis formål, jf. vedtægterne er at ” yde frivilligt arbejde
indenfor social- og sundhedsområdet i Danmark målrettet udsatte børn mellem 7-15 år og deres
familier”.
Foreningen er stiftet i 2007 og formaliseret ved sine vedtægter, som er vedlagt.
Foreningen har cvr-nr. 33539266.
Foreningens bank er Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5325 konto nr. 0250362.
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af
. Bestyrelsen har udpeget en daglig ledelse bestående af
, økonomidirektør.

programdirektør og

Udover bestyrelsen har Foreningen et Advisory Board med meget kompetente ressourcer i form af
i Maja Pilgaard, Ph.d. fra SDU om Sport og Motion og indehaver af Active Research, Ditte Priebe,
Cand. Pæd. i Pæd. Psykologi og projektleder på "Lige vægt" i Kolding kommune og Arne Nielsson,
10-dobbelt VM-guldvinder, certificeret kognitiv coach og foredragsholder.
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Forenings vedtægter
§1. Navn og hjemsted
§ 1.1 Foreningens navn er FitforKids.
§ 1.2 Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i København.

§ 2. Formål
§ 2.1 FitforKids en er en folkeoplysende non-profit forening, hvis primære formål er at yde frivilligt arbejde
indenfor social- og sundhedsområdet i Danmark målrettet udsatte børn mellem 7-15 år og deres familier.
§2.2 Foreningen kan operere lokalt, nationalt og internationalt og danne underorganisationer over hele
verden med og uden selvstændige bestyrelser. Foreningen kan samarbejde med andre organisationer
efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Foreningen kan lade dele af sit arbejde udføre i selvstændige
juridiske enheder, herunder erhvervsdrivende virksomheder.

§ 3. Medlemskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem aktivt eller passivt (støttemedlemskab som defineret af Bestyrelsen)
enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.
§ 3.2 Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem
til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
§ 3.3 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis vedkommende handler imod foreningens formål og
retningslinjer på en sådan måde, at det kan skade tilliden til foreningen. Det udelukkede medlem kan anke
kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamling
§ 4.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
§ 4.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i april måned. Generalforsamlingen varsles skriftligt af
bestyrelsen pr. brev, e-mail eller digital kommunikation mindst 2 uger før afholdelsen.
§ 4.3 Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af regnskab samt budget.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. a) Valg af bestyrelse, i det tilfælde at der er bestyrelsesmedlemmer på valg jf. §5. stk. 2.
b) valg af 1-2 suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

§ 4.4 Alle aktive medlemmer, der har betalt fuldt kontingent, som er over 18 år, og hvorom der ikke
eksisterer en udelukkelsessag, jf. § 3, stk. 3, har stemmeret.
§ 4.5 På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog
kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige
stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
§ 4.6 Generalforsamling, herunder ekstraordinær generalforsamling, kan afholdes elektronisk og ved brug
af virtuelmødeteknik.

§ 5. Bestyrelse
§ 5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand og min. 2 og max. 4 yderligere
medlemmer. Bestyrelsen kan med henblik på at sikre, at bestyrelsen har de til enhver tid nødvendige
komplementære kompetencer, der modsvarer organisationens behov, udpege 1 medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
§ 5.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Det af bestyrelsen udpegede
medlem udpeges for 1 år. I det tilfælde et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen før udløbet af
perioden kan bestyrelsen udpege en suppleant.
§ 5.3 Bestyrelsen kan udpege foreningens daglige ledelse eller anden betroet medarbejder, til at
repræsenterer foreningen i alle forhold.
§ 5.4 Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.
§ 5.5 Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem af foreningen, der er fyldt 18 år.

§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden.
§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at det bestyrelsesmedlem, der har titel og funktion af kasserer kan råde
over netbank til foreningens bankkonti alene, dog således at dispositioner over kr. 5.000 skal bekræftes
skriftligt af et andet medlem af bestyrelsen eller den daglige ledelse. Kassereren kan, for det tilfælde at
hun/han skulle være indisponibel, uddelegere retten til at råde over foreningens bankkonti til op til 2
personer med tilknytning til foreningen.

§ 7. Kontingent
§ 7.1 Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling. Bestyrelse og daglig ledelse betaler ikke kontingent til Foreningen.
§ 7.2 Der er mulighed for anden medlemsbetaling end kontingent, f.eks. gennem udførelse af frivilligt
arbejde for foreningen. Konverteringskravet fastsættes af bestyrelsen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
§ 8.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom
med forslag til dagsorden.

§ 8.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og
den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 9. Regnskab og økonomi
§ 9.1 Foreningens regnskabsår går fra 1/1. til 31/12. Senest d. 1. marts afgiver bestyrelsen driftsregnskab og
status til revisor.
§ 9.2 Revisor skal hvert år i april måned gennemgå det samlede regnskab. Revisor har til enhver tid adgang
til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 9.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10. Opløsning
§ 10.1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
§ 10.2 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue godgørende arbejde i Danmark.
----------------------------------------------- o -------------------------------------------------

Således vedtaget d 02. april 2020

Ditte Gybel
Dirigent
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FitforKids – Allerød
I den frivillige forening FitforKids banker vores hjerter for at forbedre sundhed og trivsel for udsatte
børnefamilier i Danmark og især dem, der kæmper med svær overvægt og usund livsstil. Derfor
stiftede vi i 2007 foreningen FitforKids og udviklede fra 2007-2012 et børnefamiliesundhedsprogram målrettet socialt udsatte børn ml. 7-15 år og deres familier, inkl. yngre søskende.
FitforKids-programmet er forskningsbaseret og videnskabeligt dokumenteret på Rigshospitalet og
består af 5 elementer; kostvejledning, træning for hele familien, forældre-coaching, et motivationsprogram og sociale events. FitforKids driver i dag 30 børnevægttabshold i 24 kommuner med +150
frivillige som instruktører og kostvejledere og fremhæves af Sundhedsstyrelsen for sin metode.
FitforKids er med sine lokale frivillige instruktører og sit gratis familiesundhedsprogram en
engageret og omsorgsfuld støtte for børnefamilierne på deres rejse mod et sundere liv. I FitforKids
siger vi om os selv, at vi står op om morgen for at skabe solskinssmil i familiehjerter!
Baggrund:
Allerede før Corona og nedlukningen af samfundet var svær overvægt blandt ressourcesvage
familier en stor og udbredt problemstilling. Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser, at 12% af de 68-årige er overvægtige eller svært overvægtige og det tal er stigende frem mod udskoling, hvor 19%
af de 14-16-årige er overvægtige eller svært overvægtige.1
I Allerød Kommune har antallet af overvægtige og svært overvægtige børn været stødt stigende
gennem den sidste årrække. Ifølge Den Nationale Børnedatabase er 18,3 % af børnene på
mellemtrinnet overvægtige eller svært overvægtige. Særligt ses en markant stigning blandt de
svært overvægtige.2 Det har som konsekvens, at rigtig mange børn mistrives både fysisk, psykisk og
socialt. I en ALT for tidlig alder præges barnets hverdag af ensomhed, depression, lavt selvværd og
daglig mobberi. Selv beskriver børnene, hvordan drillerier og mobning er med til at gøre dem
ensomme og isolerede, fordi de begynder at trække sig fra samvær og leg med andre børn for at
undgå nederlag.3
Corona, og helt specifikt de omfattende og langvarige nedlukninger af samfundet, har kun gjort
behovet for hjælp endnu større. Hjemmeskoling, isolation i sociale bobler og lukning af idrætstilbud
har haft alvorlige konsekvenser for børn og unges sundhed, vægt og trivsel.
Data fra IDAN,4 Institut for Statskundskab AU,5 og KU6 dokumenterer, at nedlukning med lukning af
idrætstilbud, herunder FitforKids, i kombination med hjemmeskoling, isolation, kedsomhed,
depression osv. i ekstrem høj grad har været grobund for fysisk inaktivitet, overvægt og depressiv
tilstand.
SDU har i februar 2021 dokumenteret, hvordan børnene i en 8. klasse under Corona-nedlukning i
gennemsnit havde taget 7.6 kilo på, at fedtprocenten blandt pigerne var steget med 6,7 procent, 7 at
9 ud af 10 børn og unge under nedlukningen ikke motionerer nok i forhold til Sundhedsstyrelsens
anbefalinger, og at hvert fjerde barn i Danmark under nedlukningen har oplevet en stigning i sin
vægt.8
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Børn fra ressourcestærke hjem vil af sig selv strømme tilbage til deres sportsgrene og hurtigt
komme i form igen. For de svært overvægtige børn fra ressourcesvage hjem er det ikke så lige til.
For dem bliver vejen tilbage til træningssalen og ind på det sunde livsstilsspor en lang kamp op ad
bakke.
I FitforKids ønsker vi at hjælpe de børn, som holder sig tilbage fra den klassisk organiserede idræt,
som ikke identificerer sig med gymnastikpigerne eller fodbolddrengene og som mangler et aktivt
støttende fællesskab, hvor der er plads til, at man kan være sig selv.
Det håber vi, at Allerød Kommune har lyst til at støtte op om.
Donationen vil blive brugt til alle aktiviteter, der retter sig mod de frivillige og familierne, herunder:
rekruttering af frivillige og familier, uddannelse, efteruddannelse, fastholdelse og support af det
frivillige team, alle familierettede aktiviteter, programindhold, materialer og events.
I vedlagte dokumenter kan I bl.a. læse mere, om de udfordringer overvægtige børn og deres
familier møder, Foreningen FitforKids, den videnskabelige dokumentation og om de børn og
familier vi i FitforKids hjælper.
Vi håber, at vores ansøgning har vakt Fondens interesse og vi ser frem til at høre fra jer.

De bedste hilsener,
Fie Birkelund
Fundraising Manager

FitforKids - Danmarks Fantastiske Vægttabsprogram til Børn!
M: 21 85 84 61 – Mail: fundraising@fitforkids.dk
Bygmestervej 10, 1. sal - 2400 NV
www.fitforkids.dk www.facebook.com/fitforkids.dk
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Sundhedsstyrelsen (2014): Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen. København: Sundhedsstyrelsen
https://www.esundhed.dk/Registre/Den-nationale-boernedatabase/Maalinger-i-skolen
3 Sundhedsstyrelsen (2010): Temarapport om børn og overvægt. København: Sundhedsstyrelsen.
4 https://idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2020/b312_markant-faerre-har-dyrket-sport-og-motion-under-coronanedlukningen/
5 Clemmensen, C, Petersen, MB & Sørensen, TIA 2020, 'Will the COVID-19 pandemic worsen the obesity epidemic?', Nature
Reviews Endocrinology, bind 16, nr. 9, s. 469-470.
6 ”Nedlukningen påvirker vores psykiske helbred i foruroligende grad” https://sund.ku.dk/nyheder/2021/01/unge-foeler-sigmere-ensomme-under-nedlukning/ med omtale af COVID-MINDS undersøgelsen.
7 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-02-19-skoleelever-tog-knap-8-kilo-paa-under-nedlukning-vi-risikerer-at-de-blive-syge
8 https://www.berlingske.dk/danmark/9-ud-af-10-boern-har-ikke-roert-sig-nok-under-corona?referrer=RSS
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Ansøgning fra Blovstrød Tennisklub
Lys på tennisbaner og TRX området

Tennisbelysning
Korrekt belysning er vigtig for både sikkerhed og spil. Tennis har særlige krav, da bolden
er lille og hurtig. Derudover er det meget vigtigt at undgå blænding.

Nøglebegreber
Nøglebegreberne herunder beskriver belysningsfunktioner, som kan være nyttige for at få kendskab
til i forbindelse med udskiftning eller opsætning af belysning til indendørs og udendørs
tennisarealer:

Horisontal belysning
Dette er mængden af lys, der falder på jorden; Det kaldes ofte lysniveau. Det udtrykkes i værdien
lux. Emid er gennemsnitsværdien af den horisontale belysningsintensitet beregnet / målt på et
referencegitter.

Tæthed
Dette er en parameter, der beskriver, hvordan lys fordeles på tværs af underlaget. Udtrykket
beskrives som Emin / Emid. Dette er således den mindste værdi af den horisontale
belysningsintensitet beregnet/målt på en referencedel divideret med gennemsnitsværdien.

Blænding (Glare)
Dette er den forstyrrende blænding, der skabes mellem lyskilden og overfladen. Ubehagelige
synsforhold, som nedsætter evnen til at se detaljer. Værdierne opdeles normalt efter
ubehagsblænding (UGR) og synsnedsættende blænding (GR).

Farvetemperatur
Lysets farve er angivet i "grader" Kelvin (K). Kelvin-skalaen strækker sig fra 1000 til 10.000 grader
Kelvin, hvor dagslyset er omkring 6.500K.
Kelvin-skalaen er konstrueret således, at rødt / varmt lys har en lav Kelvin-værdi, og blåt lys har en
høj Kelvin-værdi.

Farvegengivelse
Beskriver en lyskildes evne til at gengive farver i forhold til dagslys og måles i Ra-indekset, som har
en skala fra 0-100, hvor 100 Ra er dagslys og dermed optimal farvegengivelse.

Standard EN12193 til indendørs og udendørs tennisbelysning
Belysningskrav er defineret af EN standard 12193, og er opdelt i forskellige klasser. Bemærk at for
haller hvor der spilles tennis, er det en forudsætning at minimumskravene for denne standard
opfyldes. For de fleste klubber vil klasse II (muligvis klasse III) være tilstrækkelig.

Klasse I: Top-niveau konkurrencer, såsom internationale og nationale konkurrencer, der normalt
har stort publikum med lange potentielle synsafstande.

Klasse II: Mellemliggende konkurrencer som regionale eller lokale klubturneringer, som normalt
har mellemstore mængder af Publikum med mellemstore lange afstande.

Klasse III: Lavt niveau konkurrencer, såsom lokale eller små klubturneringer, som normalt ikke har
tilskuere. Generel træning, gymnastikundervisning (skolesport) og fritidsaktiviteter er også
inkluderet i denne klasse.

Krav til belysning i tennishaller og udendørsbaner iht. Standard DS/EN12193 blænding i
haller er iht. DS/EN12193 stykke 5.8.2 den oplyste værdi i DS/EN 12464-1

Anbefalinger til tennisbelysning iht. ITF
I standarden DS/EN12193 er der ikke taget i højde for farvetemperatur. Dette er en vigtig faktor for tennis
iht. International Tennis Federation (ITF), som derudover også har skærpede krav, der bør tages i
betragtning:
- Belysningen må ikke blænde. Dette er især vigtigt, når en spiller skal serve eller smashe og der kigges opad.
- Belysningsarmaturerne skal være skrånende, og monteret parallelt med sidelinjen og uden for banen.
- Armaturerne må ikke placeres i den del af taget, der ligger direkte over banen eller i forlængelsen af banens
baglinjen.
Andre faktorer, der hjælper bolden til at blive mere synlige, er farvevalg på den nederste del af væggen, især
baglinjen. Blå eller grøn foretrækkes, og overfladen skal være så ubrudt som muligt. Eventuelle vinduer skal
placeres mod den lange side af banen og ikke ved baglinjen. Dette gælder også ved vinduer, der vender ud
mod café og/eller tilskuerområde.

Typisk anvendt masteplacering ved udendørs tennisbaner

Flere detaljer findes på ITFs sider om belysning.

Blovstrød Tennis klub
Vedr: Tilbud på belysningsanlæg til tennis anlæg.

Oplæg på lysanlæg til dobbelt tennisbaner.
Der er taget udgangspunkt i 2 baner ved siden af hinanden 36 x 36m. Alle 4 master bliver rejse uden for banen,
op mod hegnet. På den en langside bliver kablerne gravet i jorden på indersiden af banen, og på den modsatte side,
bliver kablerne gravet i jorden på ydersiden af banen.
Løsning: LED, middel lux 200.










16 stk. LED projektør. 4 stk. på hver mast
4 stk. koniske master på 9m, 2 stk. på hver lang side
Rejsning af master
Komplet kabling og gravearbejde
Komplet montering, og reetablering.
Der monteres en tænd sluk afbryder ved eksisterende afbryder i klubhus
Lyset tændes som en dobbeltbane
Styring monteres i eksisterende tavle, som er placeret ved skraldestativ.
Der montres en ekstra projektør, på den ene mast, tættes på aktivitetsområdet, som tændes særskilt og
lyser mod aktivets området.

Tilbudsprisen for dette udgør:

160.000,00 kr. excl. moms.

Vi håber at ovenstående har vagt din interesse og skulle du have spørgsmål, står jeg naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

UDENDØRS / FACADEBELYSNING

LITEFORCE
Designed by LITE

LITE A/S. Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby. www.lite-led.dk. t: +45 88 72 88 02. m: info@lite-led.dk.

INSPIRATION

LITEFORCE
LITEFORCE er en effektiv asymmetrisk projektør designet af LITE.
Det kraftige armatur er bygget op omkring den nyeste LEDteknologi, og giver væsentlige energi- og vedligeholdsesbesparelser. LITEFORCE er et modulopbygget armatur, som gør det
nemt at opgradere og vedligeholde.
Armaturet er produceret med kvalitetsmaterialer og komponenter
for lang levetid og holdbarhed i det skandinaviske klima.
Grundet det asymmetriske lys og høje lysudbytte (140lm/W) har
LITEFORCE mange anvendelsesområder, heriblandt over porte,
som pladsbelysning, til brug over udendørs tennisbaner mm.

Tapdrup Udeliv Tennis

Paarup Tennis

Sorø Tennisforening

LITE A/S ∙ Østre Fælledvej 11 ∙ DK-9400 Nørresundby
www.lite-led.dk ∙ +45 88 72 88 02 ∙ info@lite-led.dk

PRODUKTDATA: LITEFORCE

Revideret d. 10.09.2020

GENEREL INFORMATION
Systemeffekt:

165W

Spredningsvinkel:

Asymmetrisk

Farvetemperatur:

4000K (På forespørgsel 3000K)

Total lysstrøm:

23.100lm

Armaturvirkningsgrad:

140lm/W

Armaturfarve:
Malingsfabrikant:
Vinkling:

RAL 9007

G

Akzo Nobel
0° - 105°

Armaturmateriale:
Afskærmning:

Aluminium
Klar hærdet glas

Kapslingsklasse:

IP66

Vandal klasse:

IK10

Isolationsklasse:

Klasse II

Netfrekvens:

50-60Hz

CRI:

>80

Spænding:

220-240V

Effekt faktor:
Middellevetid L90B10:
Transient beskyttelse:
Driver:

80.000 timer
10Kv
Intern

Dæmpning:

DALI

Vægt (kg):

8,9 kg

Dimensioner (mm):
Tilbehør:
Produktnr.:

0,95

L:475 x H:410 x B:120
Ved bestilling: 12 meter kabel

Uden kabel
Med 12 meter kabel

79-0190-000011
79-0190-000012

LITE A/S ∙ Østre Fælledvej 11 ∙ DK-9400 Nørresundby
www.lite-led.dk ∙ +45 88 72 88 02 ∙ info@lite-led.dk

PRODUKTTEGNING & MÅL
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LITE A/S ∙ Østre Fælledvej 11 ∙ DK-9400 Nørresundby
www.lite-led.dk ∙ +45 88 72 88 02 ∙ info@lite-led.dk

Oversigt over placering af
-lysmaster
-belysningsarmaturer
-tennisbaner
-fitness-område

Fitness-område

Bemærk at billedet er taget inden
optagning af hække omkring
tennisbanerne og inden etablering
af udendørs redskaber/faciliteter
for TRX-outdoor/Håndbold outdoor

Tennisbane 2

Lysmaster, 9 m

Tennisbane 1

Lysmaster, 9 m

Ansøgers navn, mailadresse og tlf.nr.

Organisationens navn og CVR-nummer
Navn: Blovstrød Tennisklub

CVR-nummer 1175694

Blovstrød Tennisklub (BTK) er organiseret under Blovstrød Idrætsforening (BIF).
Flere foreninger, også under BIF, er nævnt i ansøgningen, da der ved en minimal ekstra indsats kan etableres lys på
de arealer mellem tennisbanerne og Blovstrødhallen, som er indrettet til fitness-aktiviteter. Dette vil forøge
anvendeligheden af fitness-området til glæde for medlemmerne af
Blovstrød outdoor fitness

Kontaktperson:

Blovstrød TRX-outdoor

Kontaktperson:

Beskrivelse af projektet/Facilitet:
Blovstrød Tennisklubs historie:
Blovstrød Tennisklub (BTK) blev etableret ved en stiftende generalforsamling den 13. august 1982. De første år
spillede klubbens omkring 50 medlemmer udelukkende indendørs tennis i Blovstrødhallen. Da tennis i høj grad også
er en udendørs sport, lykkedes det for BTK med velvillig hjælp fra Allerød Kommune at indvie to grusbaner den 10.
maj 1988. Klubben lånefinansierede selv den ene, mens Allerød Kommune betalte for den anden. Med direkte
adgang til tennisbaner i Blovstrød voksede klubben i de følgende år hurtigt til 170 medlemmer, og søgningen blev så
stor, at der måtte etableres en venteliste. Der opstod et stort behov for øget banekapacitet i Blovstrød, og
bestyrelsen ansøgte derfor Allerød Kommune om udvidelse med yderligere to grusbaner. Kommunen var velvilligt
indstillet for forslaget, dog på den betingelse, at Blovstrød Tennisklub betalte anlægsudgifterne. Den 17. juni 1990
kunne medlemmerne indvie to nye grusbaner på tennisanlægget bag Blovstrødhallen.
Klubbens aktuelle situation:
Siden etableringen af i alt 4 grusbaner til i dag har BTK fremstået som en velfungerende klub for både børn, unge og
ældre. Klubben har som målsætning at være en motionsklub, hvor alle er velkomne, og det sociale sammenhold er
gennem årene blevet prioriteret meget højt.
Medlemstallet er ved indgangen til 2021 på 234, og vi må konstatere, at ældre udgør en stor andel af
medlemsskaren. Bestyrelsen ønsker derfor fremadrettet at fokusere sine bestræbelser på at gøre BTK mere attraktiv
ikke mindst for mennesker i den erhvervsaktive alder, herunder børnefamilier. Desværre udgør det danske vejr og
lysforhold en barriere især for tennisinteresserede, der er henvist til at spille uden for ”normal arbejdstid”. Om
foråret og om efteråret er vejret generelt befordrende for udendørs tennis (hvilket ikke mindst under ”COVID-19krisen” har vist sig at være særdeles attraktivt), men det er desværre i de tidlige morgen- og sene eftermiddags- og
aftentimer så mørkt, at udendørs tennis ikke er muligt uden kunstig belysning. Bestyrelsen i BTK mener, at netop
dette forhold er en væsentlig årsag til, at medlemmer i den erhvervsaktive alder desværre er underrepræsenteret i
klubben. BTK vil gerne give mulighed for at spille tennis på tidspunkter, som passer ind i familiernes hverdag, og vi
ønsker at tiltrække medlemmer også fra de nye bebyggelser i Blovstrød. Netop tilflytterne i denne bydel er i høj grad
med til at ”forbedre” demografien i Blovstrød, og BTK anser det for en væsentlig opgave at tilbyde sunde og
integrerende motionstilbud til byens og kommunens borgere, og altså herunder ikke mindst de nye tilflyttere.
Med baggrund i ovenstående ønsker BTK at etablere et lysanlæg på to af klubbens fire tennisbaner. Med dette vil
ikke alene kapaciteten på banerne set over året øges betydeligt, men kapacitetsforøgelsen vil være præcis på de
tidspunkter af dagen, hvor erhvervsaktive og børnefamilier har allermest brug for det: tidlige morgentimer og sene
eftermiddags- og aftentimer.

BTK vil med etablering af lysbaner i højere grad kunne tilbyde et attraktivt motions- og integrationstilbud og
mødested til byens borgere, og vil dermed i højere grad medvirke til at bringe borgerne tættere sammen, styrke
fællesskaber og sammenhold samt ikke mindst livskvalitet og sundhed i lokalområdet og i kommunen.
I forlængelse af ovenstående skal det nævnes, at BTK allerede har været i dialog med bl.a. Niras og Allerød
Privatskole i forhold til at anvendelse af tennisbanerne på gunstige og fleksible vilkår. Der forekommer at være
interesse, men privatskolen har ønsket at oprette en idrætsforening først, og er siden ikke vendt tilbage. BTK skal
understrege, at vi i forhold til udnyttelse af banekapaciteten – ikke mindst med den forøgelse, der vil opnås ved
etablering af den foreslåede lyssætning store dele af året på attraktive tidspunkter - absolut er positivt indstillet på
at lade andre interessenter (f.eks. kommunale institutioner, private virksomheder) anvende tennisbanerne med
specialaftaler med klubben.
TRX-Outdoor og Blovstrød outdoor fitness.
Ud over lyssætning på to af BTK’s baner er der i nærværende ansøgningmedtaget lyssætning på fitness-området bag
tennisbane 2. God belysning af dette område kan være med til at øge anvendelighed og brug af området, og kan
med fordel etableres ved anvendelse af en af de master, som bærer tennisbelysningen.
Passende oplysning af området vil være til gavn for de to foreninger:TRX-Outdoor og funktionel træning
samt Blovstrød outdoor fitness, som træner udendørs året rundt og derfor er afhængige af at området er
oplyst. Begge foreninger er i en rivende udvikling med stor medlemsfremgang og der trænes allerede i dag dagligt i
fitness-området. Yderligere er de to foreninger, i samarbejde med Allerød kommune, i gang med at udvikle
områder, som derfor bliver større, hvilket vil øge behovet for lyssætning, hvilket med fordel kan indtænkes i det
foreslåede projekt. Derudover er området offentligt tilgængeligt og bruges af kommunes borgere, hvilket ofte sker
uden for normal arbejds- og skoletid.

Projektbeskrivelse:
1. Lyssætning på tennisbane 1 og 2.
Projektet tager udgangspunkt i de krav til lyssætning for udendørs tennisbaner, som opstilles i vedhæftede
dokument (Bilag 1: Tennis-belysningskrav) med baggrund i det Internationale TennisForbunds (ITF)
anbefalinger samt standard DS/EN12193.
I overensstemmelse med BTK’s målsætning om at være en motionsklub, hvor alle er velkomne, men uden
ambitioner om konkurrencetennis på højt niveau, ansøges om etablering af et Klasse III belysningsanlæg,
hvilket er laveste (og billigste) standard foreslået til generel træning, fritidsaktiviteter samt konkurrencer på
lavt niveau. Det vedhæftede tilbud fra Dansk Sportsbelysning (Bilag 2: Dansk_Sportsbelysning_Tilbud) samt
vedhæftede beskrivelser af systembestykningen (Bilag 3: LiteForce og Bilag 4: NyLiteForce) overholder disse
krav og standarder.
Derudover er valget af den foreslåede bestykning fremkommet under hensyntagen til følgende ønsker/krav:
i)
Nabovenlighed: lavest mulige men funktionsmæssigt acceptable mastehøjde, lysmængde og
lysforurening.
ii)
Miljøbevidsthed: lavest mulige men funktionsmæssigt acceptable strømforbrug
iii)
Sikkerhed: Ved etablering af passende lyssætning opnås en sikrere brug af tennisbanerne især i de
tidlige morgentimer samt eftermiddags- og aftentimer hele året.
Det foreslåede anlæg (se venligst vedhæftede tilbud Bilag 2: Dansk_Sportsbelysning_Tilbud) er med
baggrund i ovenstående anbefalet af Dansk Sportsbelysning, som har stor erfaring og kompetence med
etablering af lysanlæg til udendørs tennisbaner under hensyntagen til ovenstående normer, krav og ønsker
og omfatter følgende:









Fire koniske master med en højde på 9 meter – to master placeret på hver langside. Masterne placeres
udenfor banerne op mod hegnet (se vedhæftede Bilag 5: Lyssætning_Tennis_Fitness)
16 stk. LED-lyskastere á 165 W monteret med 4 lyskastere pr mast
Tilbuddet omfatter rejsning af master, komplet kabling og gravearbejde (på den ene langside bliver
kablerne gravet i jorden på indersiden af banen (bane 2), og på den modsatte side (bane 1) bliver
kablerne gravet i jorden på ydersiden af banen), komplet montering og al nødvendig reetablering
Der monteres tænd-sluk afbryder i klubhus (”Glashuset”)
Lyset tænder som dobbeltbane – der kan altså ikke tændes enkeltbane
Styring monteres i eksisterende tavle, som er placeret ved skraldestativ.

2. Lyssætning af fitness-område bag tennisbane 2
Der monteres en ekstra lyskaster (LiteForce, 165 W) på den ene mast tættest på fitness-område med henblik
belysning af dette område.
Det skal bemærkes, at ovenstående to lyssystemer i forhold til tænding og slukning etableres uafhængigt af
hinanden, således at lyssætning på tennisbaner styres fra klubhuset (og dermed kræver medlemsnøgle) mens
lyssætning til fitness-området styres fra ved eksisterende eltavle tæt på områdets skraldestativ.

Tidsplan for projektet:
Før initiering af projektet skal det finansielle grundlag etableres.
Ansøgning om støtte hos kommune, fonde og virksomheder: Februar-August 2021
Indhentning af bygningstilladelse: Marts-August 2021
Accept af tilbud fra Dansk Sportsbelysning: Forventet Juli/August 2021
Projektstart: Dette er afhængigt af travlhed og øvrige projekter hos Dansk Sportsbelysning, men forventet
September 2021.
Projekt slut: Forventet ultimo 2021

Budget for anlægsomkostninger:
Der henvises til vedhæftede tilbud fra Dansk Sportsbelysning (Bilag 2: Dansk_Sportsbelysning_Tilbud).
Anlægsomkostninger:
Anlæg: Tennisbanebelysning (Klasse III) samt belysning af fitness-område:
(alt incl)

160.000 kr eksl. moms
200.000 kr inkl.. moms

Finansiering:
Blovstrød Tennisklub – egenkapital*
TRX-outdoor og Blovstrød outdoor fitness **
Allerød Kommune***
Fonde, Virksomheder****
I alt

70.000 kr
9.000 kr
79.000 kr
42.000 kr
200.000 kr

*

BTK påregner at anvende en anseelig del af klubbens egenkapital på projektet, da det er af stor vigtighed for
klubben
**
TRX-outdoor/Blovstrød outdoor fitness vil forsøge at selvfinansiere halvdelen af den estimerede udgift for
deres del af projektet (estimeret af Dansk Sportsbelysning til 15.000 kr eksl. moms).
***
Der ansøges Allerød Kommunes pulje til udvikling af fritidsfaciliteter om et tilskud af samme størrelse som
klubbernes egenfinansiering
****
Vi forventer at indsende ansøgninger snarest til bl.a. DFI og DGI’s foreningspulje, Nordea-fonden, lokale
erhvervsdrivende

Budget for afledt drift:
Den afledte drift fra ovenstående anlægsinvestering udgøres af
i)
Vedligehold af master
Masterne skønnes at have en meget lang levetid med ingen/minimalt vedligehold. Blovstrød Tennisklub
er villige til at afholde eventuelle udgifter af denne karakter i anlæggets levetid.
ii)
Vedligehold af elinstallationer
Elinstallationerne skønnes at have lang levetid med minimalt nødvendigt vedligehold. Blovstrød
Tennisklub er villige til at afholde sådanne udgifter i anlæggets levetid.
iii)
Forbrug af elektricitet i forbindelse med anvendelse af banerne
I forhold til belysning af tennisbaner anvendes 16 stk. 165 W LED-lyskastere. Dette giver et totalt forbrug
på ca. 2,6 kW/h. Med en omtrentlig pris pr kW/h på 2,15 kr giver det ca. 5,60 kr per time for to
tennisbaner.
I den optimale situation vil udendørs tennisbaner kunne bruges stort set året rundt. Dette kræver dog
etablering af kunstunderlag (f.eks. RedPlus), som vi forstår, at kommunen er interesseret i, da et sådant
underlag giver mange flere anvendelsestimer pr år og er væsentligt billigere at vedligeholde relativt til
grus. For at vurdere afledte driftsudgifter i forhold til optimal anvendelse af anlægget estimerer vi
følgende potentielle forbrug i en situation, hvor der er etableret kunstunderlag (idet vi forventer at
lysanlægget ikke anvendes efter kl. 22 om aftenen):
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

kl. 7 til 9 samt kl. 16 til 22
kl. 7 til 9 samt kl. 16 til 22
kl. 7 til 8 samt kl. 17 til 22
kl. 7 til 8 samt kl. 18 til 22
kl. 20 til 22
kl. 21 til 22
kl. 21 til 22
kl. 20 til 22
kl. 7 til 8 samt kl. 18 til 22
kl. 7 til 8 samt kl. 17 til 22
kl. 7 til 9 samt kl. 16 til 22
kl. 7 til 9 samt kl. 16 til 22

I alt ved 100% udnyttelse

8 timer pr dag =
8 timer pr dag =
6 timer pr dag =
5 timer pr dag =
2 timer pr dag =
1 time pr dag =
1 time pr dag =
2 timer pr dag =
5 timer pr dag =
6 timer pr dag =
8 timer pr dag =
8 timer pr dag =

240 pr måned
240 pr måned
180 pr måned
150 pr måned
60 pr måned
30 pr måned
30 pr måned
60 pr måned
150 pr måned
180 pr måned
240 pr måned
240 pr måned
1.800 timer pr år

Ovenstående medfører en udgift på ca. 1.800 timer x 5,6 kr/time = 10.000 kr – ved 100 % udnyttelse af
anlægget, og giver altså ca. 3.600 spilletimer for de to tennisbaner.
Med banernes nuværende bestykning med grusbelægning kan der ikke påregnes tennisspil i de koldeste
måneder, og vi estimerer derfor et mindre driftsforbrug indtil der evt. etableres kunstunderlag. Vores
estimat for anvendelse af grusbanerne i nuværende bestykning vil være af størrelsen 700 timer pr år, idet
Januar, Februar, November, December og delvist Marts og Oktober ikke er spilbare. Dette vil medføre en
forventet driftsudgift på ca. 4.000 kr i forhold til forbrug af elektricitet.
Det skal i forhold til ovenstående bemærkes, at BTK er villig til at afholde driftsudgifterne i anlæggets levetid
i begge ovenstående scenarier med grus hhv. kunstunderlag.
I forhold til anvendelse af lysanlægget for TRX-outdoor/Blovstrød outdoor fitness vil prisen for elektricitet
være minimal. Estimeret maksimal anvendelse som ovenfor på ca. 1.800 timer om året med 0,165 kW/time
giver en estimeret udgift på ca. 600 kr. TRX-outdoor/Blovstrød outdoor fitness klubberne er villige til at
betale denne driftsudgift i anlæggets levetid.

iv)

Udskiftning af lyskilder (LED lyskastere).
Levetiden for Liteforce LED lyskastere angives til 80.000 timer (se venligst Bilag 3: Liteforce).
Dette svarer med ovenstående et maksimalt forbrug på ca. 1.800 timer/år til en levetid på ca. 44 år,
hvorfor udgifter til udskiftning af lyskilder vurderes meget minimal. Skulle en situation opstå, hvor en
eller flere lyskilder skal udskiftes, er Blovstrød Tennisklub hhv. TRX-outdoor/Blovstrød outdoor fitness
villige til at selvfinansiere dette.

Bilag til ansøgningen (vedhæftet):
Bilag 1. Tennis_Belysningskrav: Krav til belysning i henhold til IFT og standard DS/EN12193
Bilag 2. Dansk_Sportsbelysning_Tilbud: Tilbud fra Dansk Sportsbelysning – alt inkluderet i forhold til
leverance af anlæg – incl grave og re-etableringsarbejde
Bilag 3. LiteForce: Beskrivelse og specifikationer for Liteforce LED armatur
Bilag 4. NyLiteForce: Beskrivlse af tennislysanlæg klasse III med LiteForce LED armaturer (inkl. plan over
placering af armaturer)
Bilag 5. Lyssætning_Tennis_Fitness: Tegning over tennisbaner og fitness-område inkl. lysanlæg

Ansøgning fra Allerød Tennisklub
2 udendørs padelbaner

Patelbaner på Allerød Tennisklubs store arealer.
Vi søger om 40.000 kr til 2 padelbaner
Ansøgers navn

Organisationens navn og CVR nr.

Allerød Tennisklub
Rørmosevænget 10
345 Allerød
CVR nr. 68011817
Beskrivelse af projektet/facilitet:
2 udendørs padelbaner under Allerød Tennisklub
Hvorfor padeltennis?
- Det er let at gå til. Kræver ikke de samme tekniske færdigheder som fx tennis og badminton.
- Det er ikke så fysisk krævende.

-

Banen er halv så stor 20 x 10 meter som en tennisbanebane.
Du har en makker og kan bruge væggene.
Der er tre gange så meget effektiv spilletid.
Mere spil, mere sjov, mere bevægelse.
- Det er meget socialt, da det altid spilles som double.
Erfaringer:
Der er gode erfaringer med padeltennis i næsten alle foreninger, der har etableret baner. De fleste
foreninger er tennisklubber. I mange tilfælde har det givet langt mere liv og aktivitet på anlægget og det har også smittet af på tennisbanerne. Det har givet mange medlemmer - både eksisterende
medlemmer, der også har tegnet et padelmedlemsskab og nye medlemmer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jægerspris Tennisklub – Fra 60 til 150
Holstebro Tennisklub – Fra 150 til 300
Rødekro Tennisklub – 70 nye medlemmer
Køge Padel Klub – 70 medlemmer
Gram IF – 70 nye medlemmer
Frederikshavn – 80 padelmedlemmer
Nors Boldklub – 155 medlemmer
Holbæk – 400 padel-only medlemmer
Tåsinge – 500 medlemmer, især padel
Dragør Padel Klub – 148 medlemmer
ØBG – Plus 200 medlemmer

Udviklingen i antallet af baner i DK:
Start 2019: 32
Start 2020: 99
Slut 2020: Ca. 210

Bud: Slut 2021: 400
Vor nabokommune Hillerød har i ca. 2 år haft 2 udendørs padelbaner.
Nu er man igang med at forberede 2 ekstra indendørs padelbaner.
Antal indbyggere i Hillerød kommune i 2020 er 51.183, i Allerød kommune er antallet 25.663.
Vi har hørt, at omkostningerne på de lån, der er optaget, er ca. 34.000 kr. pr. år i 15 år. En fin
forretning hører vi fra bestyrelsen. Medlemmer kan vælge kun at spille tennis (1400 kr/år) kun at
At spille padeltennis (1300 kr/år) eller spille begge dele (1700 kr/år). Padeltennis kan spilles - og
bliver spillet hele året. Det koster 200 kr. for en time pr. bane. Gæster betaler 50 kr. pr. time pr.
person.
Hvem får glæde af projektet:

Allerød kommune
Allerød Tennisklub
Padeltennis spilles i alle aldre. Da banen er mindre, ses mange 80 årige og ældre more sig på
banerne. Men alle aldre helt ned til børn spiller padeltennis. Spil pateltennis og oplev kultur, da vi
har 30 kunstværker stående omkring vores baner. En herlig familiesport. Vi er nogle stykker, der
har spillet padeltennis på La Santa Sport. Det var fantastisk sjovt og nemt at gå til.
Bevæg dig for livet, mindre sygdom og mere livsglæde. Mere latter i Allerød. Banerne er udstyret
med 4 lysmaster, så det er muligt at spille 24/7 hele året også under Covid-19.
Hvad vil det betyde for Allerød Tennisklub:
Vi vil have meget mere at tilbyde. Mange nye spillere både til padeltennis og til tennis. Der er stor
synergi imellem de to sportsgrene.
Vores anlæg vil blive bedre udnyttet. Måske med 800 - 900 medlemmer.
Af egen erfaring (understøttet af Hillerøds erfaring) ved vi, at der er stort potentiale for at hverve
medlemmer blandt 50-60 årige badmintonspillere.
Placering
I Allerød Tennispark bag bane 2 er der plads til flere padelbaner. Adgangsforholdene er gode, en
12 ton lastbil kan nemt køre langs vores tennishal.
Tidsplan af projektet:
Bygning af 2 padelbaner tager ca. 5 uger. Når økonomien er klar håber vi at 2 padelbaner kan stå
færdige ca. august 2021.

Budget for anlægsomkostninger:
Pris for 2 padelbaner ca. 1mill.
Fremføring af el.
Fliser fra tennishallen til padelbanerne og omkring banerne.
Evt. specielt låsesystem.
Allerød Tennisklub vil afsætte 200.000 kr til projektet.
Budget for afledt drift:

Vedligehold består af påfyldning af kvartssand ca. hver tredje måned. 200 kr
Hvert 7 år udskiftes kunstgræstæppet. 143.800 kr
Diverse reparationer anslået 2000 kr
Pr. år anslået 23.342 kr

Bilag:
En mulige placeringer af padelbaner i tennisparken.

Ansøgning fra LAFAK
Aktivitetsdag

25. marts 2021

Til Allerød Kommune og puljen til Kultur, Fritid og Idræt
Lokalhistorisk Forening og Arkiv i Allerød Kommune (LAFAK) ansøger om tilskud på 7.000 kr.
fra til at gennemføre STORE LEGEDAG den sidste uge i skolernes sommerferie.
I 2020 blev der fra regeringens side afsat et ekstraordinært beløb til at gennemføre
sommerferieaktiviteter i kommunerne. Her fik LAFAK muligheden for i samarbejde med
Gerlev Idrætshøjskole at afprøve ideen om store legedag den 3. august. Uden den store
mulighed for markedsføring, dog med god hjælp fra kommunens kommunikationsmedarbejder.
Ideen var at skabe en kobling mellem fortid, nutid, bevægelse og fællesskaber. Et kort
resumé af forløbet:
“LAFAK afholdt legedag med Gerlev Idrætshøjskole onsdag den 5. august 10-14/15. 50 børn
og voksne deltog, og de var der i gennemsnit 2 til 2½ time, hvor de legede individuelt, 2 og 2
samt fælleslege for alle børn og voksne. De sidste var bl.a. gode gamle lege som Munken,
Tovtrækning og sækkevæddeløb. En meget vellykket dag, hvor vi fik utroligt god feedback
fra både små og store- her hjalp vore lette servering af juice og frugtstænger på vej. Så
grunden er lagt til en tradition”
Vi mener, at et tilbagevendende arrangement omkring kulturmiljøet ved Kirkehavegård,
Parken hvor leg, bevægelse, fællesskaber på tværs af generationer, fællesskaber med nogle
man normalt ikke er sammen med, det at man kan deltage i lang tid efter behov og den
særlige stemning park og omgivelser giver, helt klart understøtter kommunens vision om at
være tæt på hinanden og tæt på kulturnaturen.
Da der samtidig er potentiale til flere deltagere (og det sørger vi for) ønsker vi tilskud til at
gennemføre aktiviteten i 2021, og fremoverover vil vi udvikle og gøre dagen til en tradition
uden kommunalt tilskud.
Budgettet er på 17.000 kr. og vi søger i 2021 om tilskud på 7.000 kr. LAFAK står for den
øvrige finansiering og fra 2022 vil dagen blive afviklet uden tilskud fra kommunen. Der er
dermed ingen afledte driftsudgifter.

Ansøgning fra TRXoutdoor
Træningsstativ

Ansøgningsskema til Allerød Kommune:

Ansøgers navn, mailadresse og tlf. nr.

Organisationens navn og CVR nr.
TRXoutdoor og funktionel træning
CVR 41826126

Der søges om økonomisk støtte til et stativ opsat og monteret af Nature Play, Allerød. Stativet skal
anvendes til TRX-træning og armgang. Stativets samlede pris inkl. opsætning og montering er
78.125,- kr. inkl. moms.

Beskrivelse af TRX og projekt
TRX (total resistance exercise) er en træningsform udviklet af navy seal Randy Hetrick som har gået
sin sejrsgang over hele verden. TRX er en effektiv træningsform, hvor udøveren bruger sin egen
kropsvægt som modstand og træner hele kroppen med fokus på styrke og corestabilitet. Alle øvelser
foregår i en ophængt TRX. Både sværhedsgraden og intensiteten af øvelserne justeres let ved at
udøveren ændre sin placering i forhold til ophængspunktet. Derfor kan alle træne TRX.

Forening TRXoutdoor og funktionel træning er en nystartet forening, skabt på foranledning af Covid19. I foråret 2020, hvor fitnesscentrene lukkede ned, tog foreningens træningsansvarlige initiativ til at
interesserede kunne mødes ved Blovstrødhallen og træne TRX. Forud for dette, trænede en del af
foreningens medlemmer TRX i The Club Fitness.
Over sommeren 2020 var der ca. 30 faste deltagere, og der blev trænet 8 gange om ugen af en times
varighed og med 10-15 personer pr. hold (coronarestriktioner taget i betragtning).
Alle deltagere oplevede stor glæde ved at få motion, være sammen om TRX-træningen samt ikke
mindst konceptet at træne udendørs. På den baggrund begyndte arbejdet med at oprette TRXoutdoor
og funktionel træning som forening. Den 24. oktober 2020 blev foreningen officielt stiftet og fik fra dag
ét 46 betalende medlemmer som spænder fra alderen 15 til 60 år. I skrivende stund har vi netop
oprettet medlem nr. 61.

I dag træner både TRXoutdoor og funktionel træning samt foreningen Blovstrød outdoor fitness på
området bag Blovstrødhallen. I samarbejde med Allerød kommune og med afsæt i brugerrådets
beslutning om at samle det eksisterende udendørs fitness-udstyr, er vi i gang med at udvikle området,
som derfor bliver større, til glæde for begge foreninger, samt for de af kommunes borgere som
anvender det offentlig tilgængelige området til deres personlige træning.
Til det eksisterende udendørs fitness-udstyr hører et oprindeligt 3 fags armløftstativ som vi har fået
udvidet til et 6 fags armløftstativ, som kan ses på billedet herunder:

Ønsket har dog fra begyndelsen været at få et mere egnet TRX-stativ, dels hvor vi kan være flere
deltagere end de 16 personer der er plads til i dag, men også et stativ som er bedre egnet til de
øvelser, hvor udøverne hænger lodret ned side om side under TRX-ophængspunktet, som det ses på
nedenstående billede:

Det ønskede stativ skal også anvendes af foreningen Blovstrød outdoor fitness, der ønsker fitnessområdet udvidet med et stativ til armgang. Vi har derfor i samarbejde med Lars Christensen fra
Nature Play udarbejdet et forslag til en løsning, hvor stativet tilgodeser begge foreningernes ønsker
og er foreneligt med områdets øvrige redskaber, som alle er leveret af Nature Play.
Tilbuddet fra Nature Play er vedhæftet ansøgningen.

Samlet vil udviklingen af fitness-området bag Blovstrødhallen understøtte Byrådets vision om at vi
skal være ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” ligesom vi mener at projektet vil bidrage til at indfri
målene for de, af Kultur- og Idrætsudvalget, opstillede temaer.

Budget for anlægsomkostninger
Tilbud fra Nature Play lyder på 78.125,- kr. inkl. moms og inkluderer opsætning og montering. Vi
ansøger Allerød Kommune om 50% af dette beløb.

Tidsplan for projektet
Da vi ikke er i stand til at bekoste stativet selv, er vi afhængige af yderligere midler, som vi bl.a. vil
søge fra DGI’s foreningspulje og Nordeafonden. Derfor er der endnu ingen tidsplan for projektet, men
håbet er at vi kan have et nyt stativ inden udgangen af 2021.

Der er dog allerede udpeget en plads til stativet på området, dette er sket i samarbejde med Blovstrød
outdoor fitness og Jørn Bertelsen fra Allerød Kommune, som har besigtiget området sammen med os,
i forbindelse med den nuværende udvikling af fitness-området. Stativet er planlagt til at stå der, hvor
den sorte ring er angivet på nedenstående tegning.

Budget for afledt drift
Eftersom dette vil være en engangsudgift, vil der ikke være driftsudgifter forbundet med stativet. Der
kan potentielt være udgifter til vedligeholdelse af træværk eller faldunderlag, men dette er ikke en del
af projektet.

Ansøgning fra DDS Blackfoot Blovstrød
Træklatre instruktørkursus

Ansøgningsskema:
• Ansøgers navn, mailadresse
og tlf. nr.

Kontaktperson (fondsansøgning)

• Organisationens navn og CVR
nr.

DDS Blackfoot Blovstrød
•
•
•

Sandholmgårdsvej 29
3450 Allerød
CVR-nr.: 29 25 35 87

• Beskrivelse af
projekt/facilitet

Blackfoot Blovstrøds skønne spejdergrund ligger lige op ad Tokkekøb
Hegn og tæt på Ravnsholt Skov og Kattehale, og derfor bruger vi
skovene så meget som muligt i vores spejderarbejde. Det gælder
både på de ugentlige møder for spejderne, men også på vores
spejderture. Det er spændende at bruge og udforske skoven, og ikke
mindst er to klassiske aktiviteter altid populære: at klatre i træer og
lave svævebaner.

Det er skægt at prøve
kræfter
med for de små spejdere
(de
yngste er 0. klasses elever),
men vi
har i Blackfoot Blovstrød
lyst til
at kunne tilbyde netop disse
aktiviteter i en langt bedre
form –
med store/høje svævebaner
og
træklatring i høje træer. De
fleste
børn synes det er
spændende og sjovt at være
med til
aktiviteter, særligt i
naturen, som de ikke ”bare”
kan
lave med mor og far, og
særligt
de store børn på 13 eller 16
år har
brug for at det bliver lidt
vildere,
lidt mere udfordrende – og en hel del sejere.
I 2020 indkøbte vi grej til en mobil svævebane, som vi nemt kan tage
med i skoven og sætte op, og det fungerer super godt. Den er blevet
en stor succes, men vi er begrænsede i at anvende den fuldt ud,
fordi vi mangler sikkerhedsudstyr som hjelme og klatreseler. Da vi
samtidig gerne vil kunne tilbyde rigtig træklatring, hvor børnene på
en sikker måde får mulighed for at klatre højt op i udvalgte træer,
sikret med reb og seler, kan vi genbruge de samme seler og hjelme,
og får desuden behov for reb og lidt andet sikkerhedsudstyr –
foruden træklatrekurser for 2-3 af vores ledere.
Vi tænker at dette formål ligger helt i tråd med Byrådets vision og
Kultur- og Fritidspolitikerne om at nytænke fritidslivets eksisterende
rammer samt etablere nye mindre tiltag i fx kommunens fantastiske
natur.
’• Tidsplan for projektet

• Budget for
anlægsomkostninger

Vi investerede allerede i 2020 i materialer til en mobil svævebane,
og forventningen er at vi i 2021 (når vi har fået finansieret projektet)
vil kunne indkøbe de relevante materialer.
Uddannelse af træklatreinstruktører håber vi vil kunne ske i
efteråret 2021 – men det afhænger selvfølgelig af udviklingen i
Corona samt de efterfølgende justerede kursus-planer for de
potentielle træklatre-intruktør-kurser.
Forventningen er dog, at vi kan have projektet afsluttet i 2021
Udgift

Antal

Enhedspris

Træklatreinstruktørkursus

3

6000

18000

Klatreseler

8

400

3200

Klatrehjelm
Klatrepakke (reb, karabiner,
handsker …)

6

400

2400

2

2500

5000

Ialt

• Budget for afledt drift

Pris
ialt

Vi forventer ikke nogen yderligere omkostninger
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Vedhæft gerne evt. bilag til ansøgningen – se vedhæftede
Alle ansøgninger skal sendes til booking@alleroed.dk
Eventuelle spørgsmål skal rettes til booking@alleroed.d

Projekt ”Sikkerhedsudstyr til svævebane og træklatring”
Blackfoot Blovstrød – Det Danske Spejderkorps
1.

Motivation og baggrund for projekt ” Sikkerhedsudstyr til svævebane og træklatring”
Blackfoot Blovstrøds skønne spejdergrund ligger lige op ad
Tokkekøb Hegn og tæt på Ravnsholt Skov og Kattehale, og derfor
bruger vi skovene så meget som muligt i vores spejderarbejde.
Det gælder både på de ugentlige møder for spejderne, men også
på vores spejderture. Det er spændende at bruge og udforske
skoven, og ikke mindst er to klassiske aktiviteter altid populære:
at klatre i træer og lave svævebaner.
Det er skægt at prøve kræfter med for de små spejdere (de
yngste er 0. klasses elever), men vi har i Blackfoot Blovstrød lyst
til at kunne tilbyde netop disse aktiviteter i en langt bedre form –
med store/høje svævebaner og træklatring i høje træer. De
fleste børn synes det er spændende og sjovt at være med til
aktiviteter, særligt i naturen, som de ikke ”bare” kan lave med
mor og far, og særligt de store børn på 13 eller 16 år har brug for at det bliver
lidt vildere, lidt mere udfordrende – og en hel del sejere.
I 2020 indkøbte vi grej til en mobil svævebane, som vi nemt kan tage med i
skoven og sætte op, og det fungerer super godt. Den er blevet en stor succes,
men vi er begrænsede i at anvende den fuldt ud, fordi vi mangler
sikkerhedsudstyr som hjelme og klatreseler. Da vi samtidig gerne vil kunne
tilbyde rigtig træklatring, hvor børnene på en sikker måde får mulighed for at
klatre højt op i udvalgte træer, sikret med reb og seler, kan vi genbruge de
samme seler og hjelme, og får desuden behov for reb og lidt andet
sikkerhedsudstyr – foruden træklatrekurser for 2-3 af vores ledere.
Vi tænker at dette formål ligger helt i tråd med Byrådets vision og Kultur- og
Fritidspolitikerne om at nytænke fritidslivets eksisterende rammer samt
etablere nye mindre tiltag i fx kommunens fantastiske natur.

Hvilken værdi vil det give Blackfoot Spejderne, at kunne tilbyde træklatring og sjove svævebaneaktiviteter?
•

•

I Blackfoot Blovstrød har vi den rigtige beliggenhed og en masse engagerede børn i alle aldre – faktisk
er spejdergruppen større end den har været i rigtig mange år (måske nogensinde).
Det vil vi gerne holde fast i ved at kunne tilbyde aktiviteter – også for de store børn og unge – der er
lidt ud over det sædvanlige
Vi ønsker et højt niveau af sikkerhed i vores aktiviteter, og særligt ifm. højder kræves ekstra udstyr og
uddannelse

Projekt ”Sikkerhedsudstyr til svævebane og træklatring”
Blackfoot Blovstrød – Det Danske Spejderkorps
2.

Hvad ønsker vi at ansøge midler til?
Vi ønsker at søge om tilskud til indkøb af sikkerhedsudstyr til svævebaneaktiviteter og træklatring, samt til
uddannelse af 2-3 ledere som træklatreinstruktører. Se nedenstående budget.

3.

Budget
Vi arbejder med følgende budget for projektet
Udgift

Antal

Enhedspris

Pris ialt

Træklatreinstruktørkursus

3

6000

18000

Klatreseler

8

400

3200

Klatrehjelm

6

400

2400

Klatrepakke (reb, karabiner, handsker …)

2

2500

5000

Ialt

4.

Tidsplan

Vi investerede allerede i 2020 i materialer til en mobil svævebane, og forventningen er at vi i 2021 (når vi har fået
finansieret projektet) vil kunne indkøbe de relevante materialer.
Uddannelse af træklatreinstruktører håber vi vil kunne ske i efteråret 2021 – men det afhænger selvfølgelig af
udviklingen i Corona samt de efterfølgende justerede kursus-planer for de potentielle træklatre-intruktør-kurser.
Forventningen er dog, at vi kan have projektet afsluttet i 2021.
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Projekt ”Sikkerhedsudstyr til svævebane og træklatring”
Blackfoot Blovstrød – Det Danske Spejderkorps
5.

Hvem er Blackfoot Blovstrød spejderne?
DDS Blackfoot Blovstrød er en 55 år gammel spejdergruppe, der er godt forankret i det lokale samfund og har
altid været en vigtig del af fritidstilbuddene i Blovstrød og Allerød Kommune.
Vi er en del af det Det Danske Spejderkorps og kalder os DDS Blackfoot Blovstrød.
Vores spejdergruppe DDS Blackfoot Blovstrød overtog i 2016 det tidligere Blovstrød fodbold station, som ligger
lige op ad skoven, Tokkekøb Hegn. Det gav bedre bygnings-mæssige rammer og et helt fantastisk stort
udenoms areal, til gavn for spejderne i den voksende spejdergruppe.
Vi er heldige at have mange frivillige kræfter i gruppen. Lederne som ulønnet i det daglige sikrer det gode
spejderarbejde. Vi har mange forældre og andre lokale støtter af vores gruppe, som er med til at udvikle og
vedligeholde vores rammer for spejderarbejdet.
Der er blevet langt mange kræfter i at omdanne grunden fra et fodbold station med en stor grøn græsplæne til
en spejdergrund med bålhytte, sheltere, bålsteder, teltpladser og et amfi-teater og vi arbejder stadig med at
udvikle grunden til et ”spejder-slaraffenland”.

6.

Hvad er Blackfoot Blovstrød spejdernes Vision?
Hos Blackfoot Blovstrød fokuserer vi på det gode spejderarbejde, hvor spejderne både lærer om samarbejde,
ledelse og vores natur.
Vi ligger som alle andre spejdergrupper meget vægt på udviklingen af børn, så de bliver selvstændige individer
og giver dem redskaber som de kan få glæde af resten af livet.
Vi har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at
påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.
Det gør vi ved, at vores gode spejderledere arbejder med den vision at give spejderne følgende færdigheder i
fællesskabet:
•
•
•
•
•
•
•

7.

at finde sin egen tro og have respekt for andres
at værne om naturen
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og hjælpe andre
at være til at stole på
at høre andres meninger og danne sine egne
at tage medansvar i familie og samfund

Adresser og kontaktperson (fondsansøgning):
DDS Blackfoot Blovstrød
•
•
•

Sandholmgårdsvej 29
3450 Allerød
CVR-nr.: 29 25 35 87

Kontaktperson (fondsansøgning)

Projekt ”Sikkerhedsudstyr til svævebane og træklatring”
Blackfoot Blovstrød – Det Danske Spejderkorps
8.

Information om Blackfoot Blovstrød
Det er muligt at læse mere om vores spejdergruppe, samt livet i gruppen på vores hjemmeside:
https://blackfoot.dk/
og på Facebook i gruppen ” Blackfoot Blovstrød - Spejderne i Blovstrød:
https://facebook.com/blackfoot.spejder

Ansøgning fra Frivillighed og
Medborgerskab
Undervisning af tovholdere

Ansøgningskema til
26.03.2021
Att.: Booking@alleroed.dk

Ansøgers navn, mailadresse og telefon nummer:
Foreningen Frivillighed og Medborgerskab, Allerød
frivillig.alleroed@outlook.dk

Organisationens navn og CVRnummer:
Foreningen Frivillighed og Medborgerskab, Allerød
CVR: 42071447

Beskrivelse af projekt/facilitet:
Undervisning af igangsættere/tovholdere af selvhjælpsgrupper.
Mennesket er Allerød’s stærkeste ressource (jvf vision2031) Det er vi meget enige i. Alle skal med.
I foreningen har vi intension om bla. at i gang sætte selvhjælpsgrupper, hvor målgruppen er unge og voksne
- mænd eller kvinder eller begge afhængig af tema.
Selvhjælp er en 25 år gammel og velkendt metode i Danmark, som virker ved, at mennesker hjælper sig selv
og hinanden ved at mødes og dele erfaringer om svære livssituationer. Gruppen har ofte en frivillig
igangsætter/tovholder, men det er vigtigt at huske, at ansvaret og ejerskabet for gruppens udvikling ligger
hos deltagerne.
Igangsætterens rolle i selvhjælpsgruppen er at være fødselshjælper, dvs. at hjælpe gruppen i gang til den er
klar til at blive selvkørende eller evt. opløses, fordi der er fundet overskud til at komme med i anden
sammenhæng efter lyst og interesse.
For at kvalificere igangsættere af selvhjælpsgrupper ønsker vi et fælles udgangspunkt med undervisning fra
ekstern underviser, så man bliver klar på sin rolle. Det er vigtigt at kunne igangsætte, men ligeså vigtigt at
give støtte til at komme videre, hvorfor det at kunne afslutte et forløb eller at kunne trække sig tilbage er et
vigtigt fokus. Det ønsker vi at kvalitetssikre med bla undervisning og fortløbende drøftelser/supervision
med fokus på om vi gør det rigtigt – nemlig at give en hånd til selvhjælp.

Tidsplan for projekt:
Der planlægges med 2 eftermiddage af 4 timer i okt./ nov. 2021

Budget for anlægsomkostninger:
Budget for 2 x 4 timer undervisning for 8- 12 personer a 6.000 x 2 = 12.000 kr.

Budget for afledt drift:
Hvis ansøgningen imødekommes vil det være en støtte til kvalificering af den efterfølgende
frivillige indsats med selvhjælpsgrupper, der varetages i Foreningen Frivillighed og
Medborgerskab, Allerød.

Ansøgning fra Blovstrød Håndbold
Del af ”aktivitets-rute”

Allerød Kommune
Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Blovstrød den 26. marts 2021

Ansøgning om forbedring af udendørsareal med ny udendørs facilitet
Ansøgers navn, mailadresse og tlf. nr.

Blovstrød Håndbold Forening
Kontakt:

Organisationens navn og CVR nr.

Blovstrød Håndbold Forening
CVR-nr.: 31705592

Beskrivelse af projekt/facilitet
Blovstrød Håndbold Forening, som også står for Blovstrød Outdoor Fitness, oplever en stigende
efterspørgsel efter udendørs idrætsaktiviteter. Gennem det seneste år, hvor corona-pandemien har
påvirket vores aktive liv, har vi desuden oplevet en stigende efterspørgsel efter selvorganiseret
sportslig aktivitet.
Vi vil derfor arbejde for en ”aktivitets-rute” rundt om Blovstrød Idrætsanlæg. Ruten skal være så
lang, som arealet tillader, og indeholde forskellige forhindringer undervejs, også kaldet OCR –
Obstacle Course Racing. Vi har afprøvet ideen på vores eksisterende medlemmer, både på vores
outdoor fitness hold og vores unge U15-håndbolddrenge, og der er stor opbakning til en sådan
aktivitetsrute.
Da der allerede i Allerød Kommune arbejdes med en sammenhængende plan for udearealet på
Blovstrød idrætsanlæg, hvor den ønskede aktivitetsrute også er meldt ind, og da kommunen har en
plan om at etablere områder med ”vild med vilje”, vil denne ansøgning udelukkende berøre en lille
del af aktivitets-ruten, som fint kan indgå i sammenhæng med begge planer. Desuden angår
ansøgningen et areal, som vil kunne udnyttes til træning af Blovstrød Outdoor Fitness, uanset om
aktivitetsruten bliver en realitet. Faciliteten er naturligvis til rådighed for ”selvtrænere” uden for
vores egen træningstid – på linje med de øvrige udendørs redskaber, som Blovstrød Håndbold
Forening har været med til at få sat op.
Der søges om tilskud til at anlægge en løbesti/trapper op af skråningen fra arealet bag
Blovstrødhallen og op mod Kongevejen. Ambitionen er at have tre spor:
1) En grussti
2) Trappetrin
3) Høje trappetrin (to trins-afstand)
Vi henviser til vedhæftede skitser, som udover et detaljeret forslag relateret til denne ansøgning
også giver et overblik over, hvordan vores ønske samlet kan indgå i en helhedsplan i forbindelse
med en aktivitetsrute rundt om Blovstrød Idrætsanlæg.
Blovstrød Idrætsforening - Håndbold
Blovstrødhallen • Sortemosevej 20 • 3450 Allerød
www.blovstroedhf.dk

Tidsplan for projektet
Anlægget forventes at kunne være færdiggjort til august, dog afhængigt af, hvor hurtigt vores
leverandør Natureplay kan levere, og hvordan samarbejdet med Allerød Kommune om etableringen
kan blive.
Budget for anlægsomkostninger
Etableringen kan ske i etaper, så alle tre spor skal ikke nødvendigvis etableres på én gang. Derfor
søges om et mindre beløb til etablering af 1-2 spor.
Anlæg:
Egenfinansiering:
Der søges om:

20.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.

Budget for afledt drift
Der forventes ingen eller små yderligere omkostninger ved anlæg af faciliteten, da vedligeholdelse
er minimal og skal ske samtidig med vedligeholdelse af det øvrige udendørs areal på Blovstrød
Idrætsanlæg.
Bilag og yderligere oplysninger
Vedhæftet denne ansøgning er dels en skitse over det pågældende areal med markering af de tre
spor, dels et eksempel på, hvordan en aktivitetsrute kan lægges rundt langs yderkanten af Blovstrød
Idrætsanlæg.
Det vil glæde os meget i Blovstrød Håndbold Forening, om vores ansøgning kan imødekommes, og
vi står naturligvis til rådighed for supplerende oplysninger.

Med venlig hilsen

På vegne af Blovstrød Håndbold Forening

Blovstrød idrætsanlægs arealer

Tennis
Fodbold

16-03-2021

BHF - Blovstrød outdoor fitness - Lisbeth Jørgensen

Blovstrød idrætsanlægs arealer med forslag til aktivitetsrute

Tennis
Fodbold

Aktivitetsrute

16-03-2021

BHF - Blovstrød outdoor fitness - Lisbeth Jørgensen

Areal, som ansøgningen vedrører

16-03-2021

BHF - Blovstrød outdoor fitness - Lisbeth
Jørgensen

Billede af areal, som ansøgningen vedrører

Skitse over areal med foreslået facilitet: Løbesti og trappetrin

Ansøgning fra Lillerød Revyen
Musik, lys, markedsføring mm.

Kære Kultur og Idrætsudvalg,
På vegne af foreningen Lillerød Revyen, Cvr.: 35300031 ansøges hermed om 10.000 kr. i støtte til afholdelse
af Lillerød Revyen i ugerne 43 og 44 (27/10 – 6/11) 2021.
Baggrund:
Lillerød Revyen har mere end 30 år på bagen og er en kulturinstitution i Allerød. Vi prøver med revyen
gennem satire kærligt at behandle de forskelle, der er mellem Blovstrød, Lynge, Lillerød og de øvrige
mindre bydele. Vi prøver at få temaer, der fylder i lokalbefolkningen ”behandlet” med et smil på læben. De
fleste deltagere er fra, eller har tilknytning til Allerød. Vores musikere er fra Allerød Musikskole og vi er
flere generationer af familier, der står bag. Familien Rasmussen og Plenge, som startede revyen er fortsat
meget aktive, især familien Rasmussen.
Samtidig prøver vi at bringe nationale og globale emner ”ned” til Allerød og har den ambition at lave revy
på højt niveau. For vel vi amatører i den forstand, at vi ikke får betaling for revyen, men målet er at matche
de bedste revyer i Danmark på tekster og udførsel. Derved håber vi at kunne lave revy for de lokale, som
folk ude fra også med fordel kan overvære.
Vi håber og mener, at dette i ånd understøtter Byrådets vision på kultur og Fritidsområdet.
Revyen har traditionelt været opført i Centerhallen i uge 44, men ”debuterede” i februar 2020 på
Kirkehavegaard. Det blev en stor succes, revyen blev udsolgt, fik gode anmeldelser og vi har derfor
besluttet at gøre Kirkehavegaard til vores nye hjemmebane.
I år har det grundet Corona ikke været mulig at spille i Februar og derfor afholdes revyen i uge 43 og 44 på
Kirkehavegaard. På grund af de udsolgte billetter sidste år, har vi valgt at udvide spilleperioden til 2 uger,
som både giver flere aftener, men også mulighed for eftermiddagsforestillinger til glæde blandt andre for
vores ældre medborgere.
Temaet i år bliver naturligvis især KV21 og takket være vores gode folkevalgte lokalpolitikere er der nok af
emner at sætte spotlight på 😊. Vi nævner i flæng asfaltværket, bebyggelsen ved Enghave Nord, Miki og
Jørgens skænderier i medierne, hvor højt må man egentlig bygge på Banevang, etc. etc. etc. etc. I år er
sølvpapirshatte også på mode, har vi hørt, og hvordan passer Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2.
af Danmark ind i al det? Ja, spørgsmålene er mange og vil med garanti ikke blive fuldt ud besvaret i revyen.
Det er vigtigt for os som revy at fortælle folk, ikke mindst de mange nye borgere, vi har fået de seneste 5 år,
at revyen eksisterer og stadig lever i bedste velgående og blot gennemgår lidt fornyelse og det vil kræve
ekstra markedsføring både i Allerød nyt og på de sociale medier. Vi ønsker også at opretholde det niveau på
musik, vi er blevet kendte for, og derfor søger vi om støtte til afholdelse af forestillingen.
Budget:
INDTÆGTER: 300 x 125 kr. plus + øvr. indtægter
Musik
Lys og kostumer
Markedsføring og diverse
RESULTAT

+ 37.500 kr.
- 25.000 kr.
- 10.000 kr.
- 15.000 kr.
- 12.500 kr.

Vi forventer, at størstedelen af de betalende publikummer er borgere i Allerød kommune og i
aldersgruppen + 40 år. Antallet 300 er estimeret i forhold til, at der kan være ca. 70 publikummer pr.
forestilling samt at vi forventer 7 forestillinger og dermed ikke helt udsolgt.

Jeg håber, at dette er fyldestgørende og hører ellers gerne fra jer.
På forhånd tak

Ansøgning fra Allerød Koncertforening
Scenelys

Ansøgningsskema:
Ansøgers navn, mailadresse og tlf. nr.

Organisationens navn og CVR nr.

Allerød Koncertforening, cvr: 42032344

Beskrivelse af projekt/facilitet

Tidsplan for projektet

Scenelys til Tonnasalen.
koncertrækken starter i september 2021

Budget for anlægsomkostninger

Budget for afledt drift

69.562,- (se bilag)
Der vil ikke være øgede driftomkostninger

Vedhæft gerne evt. bilag til ansøgningen
Alle ansøgninger skal sendes til booking@alleroed.dk
Eventuelle spørgsmål skal rettes til booking@alleroed.dk

G.C. Lyd v/Rasmus Valentin Hansen

TILBUD
Nr. .......................:
Dato .....................:
Kundenr ................:
Side .....................:

Tilbud på Forlys til Tonnasal (LED Løsning)

204
04.02.2021
48173769
1 af 1

Deres ref. ..............:
Vor ref. .................

Nr. Tekst

1
1
1
1
1
1

Antal Enhed

LED Fresnel med barndoor
Sikkerhedswire
Superclamp
Strømkabel pakke
DMX Kabelpakke
Arbejdstimer

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 28.730,00)

6
6
6
1
1
10

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
timer

Stk. pris

Pris

3.500,00
60,00
170,00
1.050,00
1.300,00
400,00

21.000,00
360,00
1.020,00
1.050,00
1.300,00
4.000,00

Subtotal :

28.730,00

25,00% moms :

7.182,50

Total DKK :

35.912,50

G.C. Lyd v/Rasmus Valentin Hansen - Høveltsvangsvej 36 - 3450 Allerød - Danmark - CVR-nr.: 27048420
Tlf.: +45 27210698 - Mobil: +45 27210698 - Mail: rasmus.valentin@me.com Bank: Nordea - Kontonr.:2348 / 4374136300 - IBAN-nr.: DK0220004374136300 -

G.C. Lyd v/Rasmus Valentin Hansen

Allerød Musikskole
Lyngevej 198
3450 Allerød
Danmark
EAN-nr. 5798008475900

TILBUD
Nr. .......................:
Dato .....................:
Kundenr ................:
Side .....................:

Tilbud på Baglys til Tonnasal (LED Løsning)

206
04.02.2021
48173769
1 af 1

Deres ref. ..............:
Vor ref. .................

Nr. Tekst

1
1
1
1
1
1
1
1

Antal Enhed

11m 2 kant Bro Sort
Bestag til ophængning
LED Fresnel med barndoor
Sikkerhedswire
Superclamp
Strømkabel pakke
DMX Kabelpakke
Arbejdstimer

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 26.920,00)

1
2
4
4
4
1
1
10

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
timer

Stk. pris

Pris

4.700,00
800,00
3.500,00
60,00
170,00
800,00
900,00
400,00

4.700,00
1.600,00
14.000,00
240,00
680,00
800,00
900,00
4.000,00

Subtotal :

26.920,00

25,00% moms :

6.730,00

Total DKK :

33.650,00

G.C. Lyd v/Rasmus Valentin Hansen - Høveltsvangsvej 36 - 3450 Allerød - Danmark - CVR-nr.: 27048420
Tlf.: +45 27210698 - Mobil: +45 27210698 - Mail: rasmus.valentin@me.com Bank: Nordea - Kontonr.:2348 / 4374136300 - IBAN-nr.: DK0220004374136300 -

Allerød 27/3 2021
Allerød Koncertforening søger tilskud til scenelys til Tonnasalen på Allerød Musikskole.
Vi er en nystartet frivillig forening, hvis formål det er at arrangerer 8 årlige kammerkoncerter i
Tonnasalen. Allerød har et fint varieret kulturliv, med bl a fantastisk teater og dejlig biograf, men
vil man til koncert skal man til nabobyerne eller til Kbh. Fra efteråret 2021 bliver der mulighed lige
rundt om hjørnet! Det bliver klassiske og jazz koncerter med danske ensembler og solister på
højeste niveau, finasieret med fondsstøtte og entreindtægter, samt overskud fra baren. Store
musikoplevelser kombineret med lokal tapas fra ”Thomsen og Ko” og vinbar fra Kvickly, skal
skabe et unikt mødested omkring musikken, for borgere i Allerød. Tonnasalen, som er 3 år gammel,
er en meget smuk og akustisk fin koncertsal. Det eneste der mangler for at kunne skabe ægte
jazzcafe stemning, eller klassisk intim scene, er lys på scenen, så det er muligt at dæmpe loftlyset i
salen under koncerterne. Derfor søger vi om hjælp til finansieringen.
Der er vedhæftet tilbud både til for- og bagscene lys. Vi søger om medfinasiering af 69.562,-, men
for 35.912,- kan vi få lys til forscenen hvilket også vil give mange muligheder.
Scenelys vil i øvrigt også være til stor glæde for andre brugere af salen, som bliver brugt til både
kor og drama
Vi håber meget på at i vil støtte initiativet, og ser frem til at se Jer til koncert i efteråret!
Med venlig hilsen
Læs mere om
koncertforeningen på
https://alleroedkoncert.dk/
Vedhæftet:
Ansøgningsskema
Tilbud til forscene
Tilbud til bagscene

Ansøgning fra Orca
Udvidelse af garage

Allerød Kommune
Kultur og Fritid

Ansøgning om støtte til fritidsfaciliteter.

Allerød Sportsdykkerklub ORCA vil gerne søge om tilskud til udvidelse af vores bådgarage på Vestvej ved
Engholmhallen.
Vi ønsker at udvide vores garage så der udover vores både samt trailer bliver plads til vores fælles
sikkerhedsudstyr, vores dykkerflasker og kompressoranlæg til at fylde dykkerflasker. Da vi forventer at
udskifte vores eksisterende båd med en større version om et par år, skal garagen også være tilpasset dette.
Vi ønsker at bygge en uopvarmet garage, der dog er isoleret. Gulvet skal bygges op af leca, styropor isolering
grus og SF-sten. Det skal sikre at fugt ikke trænger op i den isolerede garage. Garagen skal være isoleret for
at mindske støjgener fra kompressor, der ellers kan genere naboerne samt holde garagen frostfri om
vinteren.
Vi ønsker en dialog med kommunen om mulighederne for udvidelsen. Placeringen på Vestvej er dog vigtig
for klubben, da vi bruger Engholm svømmehal til uddannelse. Det skal bemærkes, at vores juniorhold er for
8-13-årige. Klubben har også et samarbejde med Allerød Ungdomsskoles dykkerhold om udstyr, AUs
primære aktiviteter er i svømmehallen i vinterhalvåret. Så vi ønsker at afstand og tilgængelighed mellem
udstyr og indgang til svømmehallen skal være så kort og optimal så muligt.
Vi vil rigtig gerne realisere projektet inden for det kommende år.
Budget for anlægsomkostninger: Vi har forespurgt to lokale håndværkere for et prisoverslag for en garage
på ca. 140 m2. Det anslås at nedenstående beskrivelse af udvidelse totalt vil koste ca. 600.000, -kr. ex.
moms. Klubben kan ikke selv finansiere hele beløbet, derfor søge vi kommunen om støtte til dette projekt.
Vi vil også søge fonde om støtte til projektet. Se figur 1 for en skitse af garagen.
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Figur 1, Forslag til garage

Budget for afledt drift: Vi ser umiddelbart ikke nogen afledte ekstra driftsomkostninger, da der ikke er
opvarmning i bygningen. Garagen skal ikke anvendes som et opholdssted, men udelukkende bruges til
opbevaring af udstyr samt fyldning af flasker. Strøm til lys og kompressor vil ikke udgøre en merudgift, da
det allerede sker i lokaler på Engholmskolen.
Lidt uddybende informationer: Allerød Sportsdykkerklub ORCA er en af de mindre klubber i Allerød, med
kun 120 medlemmer. Klubben blev startet 1979 af tidligere ungdomsskoleelever, der var blevet for gamle
til at kunne dykke med ungdomsskolen.
Vores aktiviteter er mest synlig lokalt i Engholm svømmehal, hvor vi har svømmehalstid og uddanner nye
dykkere, træner og øver færdigheder i sikre omgivelser. Vi er også synlige til Aktiv Fritid hvor vi gennem
rigtig mange år har stillet op med vores båd for at fortælle om klubben og hverve nye medlemmer, som
enten har dykket eller vil lære at dykke.
Klubben har i Danmark været pionere med at få inddraget børn i flaskedykning. Vi har gennem snart 10 år
undervist vores juniorhold for 8-13-årige. ORCA underviser og uddanner 8 og 12 nye dykkere om året.
ORCAs instruktører har traditionelt siden klubbens start været undervisere på ungdomsskolens dykkerhold
(AU). Alle elever på AU kan, når de har fået deres første certifikat blive medlem af klubben, deltage i ture og
arrangementer og træne deres dykkerfærdigheder på meget favorable vilkår.
Dykningen i ORCA har udviklet sig gennem årene, fra først i 1980’erne hvor det var en lille skare tidligere
ungdomsskole elever, der lånte udstyr af AU. Nu tilbyder ORCA undervisning til mange forskellige
aldersgrupper og flere typer af tekniske specialer indenfor dykning. Klubben har derfor i årenes løb
investeret i meget udstyr, der kan anvendes af kursister og medlemmer. ORCAs udstyr bliver opbevaret på
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Engholmskolen. Placeringen af udstyret gør desværre, at der skal slæbes meget og tungt udstyr op og ned
af trapper, når udstyret skal anvendes på dykkerture.
Især om vinteren kan der være udfordringer med, at vi skal slæbe flasker og udstyr op og ned af trapper. Vi
oplever ofte, at trapperne ikke er oplyste eller ryddet for sne og is. Det øger risikoen for at falde og komme
til skade specielt hvis man samtidig rammes af tunge flasker.

Figur 1, trappe til vores materielrum under Engholm hallen.
Her har vi alt fællesudstyr samt sikkerhedsudstyret opbevaret.
Vi vil gerne beholde rummet til materiel og udstyr der ikke
tåler frost.

Figur 2, Trapper til vores rum, hvor vi har vores
luftfyldeanlæg/kompressor og opbevarer flasker. Rummet er
bag den røde dør nederst til venstre i billedet, rummet er under
en trappe ved kantinen på Engholm skolen. Hvis vi får udvidet
garagen, rømmer vi dette rum.

Vi har også et problem i rummet under trappen, hvor vi har fyldeanlægget. Rummet er et råt betonrum
hvor der er en del kalk og saltudfældning. Denne udfældning påvirker desværre vores fyldeanlæg, så det
korroderer og ødelægger vores udstyr.

Figur 4, Kalk- og saltudfældninger på elinstallationer i vores
kompressorrum

Figur 5, Korrosion på vores fittings, der sidder tæt på
betonvæggen. Det er de røde områder specielt på kanterne.
disse fittings har kun siddet i få år.

Vi ønsker at få lov til at udvide bådgaragen, vi selv byggede for snart 20 år siden oppe på Vestvej. Det vil
gøre det muligt at flytte vores fælles sikkerhedsudstyr, der anvendes på alle dykkerture, samt vores
kompressoranlæg og opbevaring af dykkerflasker til garagen. Samtidig vil vi også gerne udvide garagen, så
der er plads til større både. En udvidelse af garagen vil havde en meget positiv indvirkning på tidsforbruget,
hver gang vi skal på dykkertur, da det vil spare os meget tid på klargøring og pakning. Vi vurderer selv, at vi
vil spare en time ved at have tingene samlet. Det kan betyde, at flere vil melde sig til fyraftensture i
hverdagene.
Vi mener, at udvidelsen vil understøtte vores primære aktivitet -dykning – og give følgende fordele:
• Vi undgår mange tunge løft op og ned af trapper - dykkerflasker vejer 15-35 kg per styk.
3

•
•
•
•

Vi undgår ekstrem tunge løft af 50 l industriflasker med ilt og helium, som vejer over 70 kg stykket
på trapper.
Plads til fælles sikkerhedsudstyr i garagen, så det ikke længere skal hentes i kælderen under
Engholmhallen.
Plads til større både giver flere dykkere mulighed for at deltage på bådture, som byder på nogle af
de bedste oplevelser ved dykning.
I tilfælde af brand på skolen, vil vores trykflasker være opbevaret et mere tilgængeligt sted.

Figur 6, Vores garage på Vestvej, vi ønsker at udvide både i bredde og dybde.

Området umiddelbart rundt om bådgarage bliver brugt som ”Skraldeplads”

Hvordan passer udvidelsen af vores faciliter ind i kommunes vision – Tæt på hinanden, tæt på naturen? Vi
mener det passer rigtigt godt ind i visionen.
Garagen er med til at udvikle og styrke vores fællesskab og skabe bedre rammer for dykkerklubben og dens
aktiviteter.
Allerød Sportsdykkerklub ORCA skaber en speciel dynamik på tværs af generationer, med vores
ungdomsdykkere fra 8 år til medlemmer over 70 år, der deltager på samme ture. Dykning lærer mennesker
noget om sammenhold, når man skal stole på ens makker og dem, der skal hjælpe og redde en, hvis der
sker en ulykke. Det skaber en meget stærk holdfølelse.
Vi mener selv at udvidelsen samtidig vil give os mulighed for at vokse.
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Dykning er medvirkende til, at vi kommer tættere på naturen, for dykning foregår i sagens natur direkte i
naturen og i et element, der normalt ikke er tilgængeligt for alle. Dykning viser vores medlemmer sider af
naturen som meget få mennesker ser. Når vi dykker, får man tydeligt en forståelse for menneskets
påvirkning af miljøet, både når der dykkes i søer lokalt eller i havet omkring Sjælland. Som noget helt nyt er
det nu blevet tilladt for fritidsdykkere at samle affald op fra havet i forbindelse med dykning. Dykkere kan
også indrapportere spøgelsesgarn, der typisk er tabte fiskeredskaber, der hænger på vragene og stadigvæk
fanger fisk og marsvin, der så enten drukner eller dør langsomt af sult.
Dykning er en meget lærende aktivitet, da både biologien og kulturhistorien er de to primære mål for vores
aktiviteter. Biologien, ved at undersøge og kigge efter forskellige arter under vandet, som fx søanemoner,
rødtunger, bruskhoveder og fløjfisk. Men også kulturhistorien, når der dykkes på gamle træskibsvrag, der
har sejlet med korn, briketter eller mursten, eller nyere vrag fra de to verdenskrige. Hvert vrag har sin egen
historie, hvad havde det sejlet med og hvorfor gik det ned? Det er spændende og lærerigt at gå på
opdagelse i de tidslommer, de forskellige vrag udgør.
Vi ser frem til at komme i dialog med kommunen om dette projekt.
Med venlig hilsen,
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Ansøgning fra LUI Tennis
Padelbane

Ansøgningsskema:
•

Ansøgers navn, mailadresse og tlf. nr.

•

Organisationens navn og CVR nr.

•

Beskrivelse af projekt/facilitet

LUI Tennis, Cvr: 32032923

Etablering af padel-tennisbane i Lynge. Se bilag 1
•

Tidsplan for projektet

•

Budget for anlægsomkostninger

•

Budget for afledt drift

Start april 2021
Slut august 2021
Se bilag 2: Anlægsbudget
Se bilag 3: Driftbudget

Vedhæft gerne evt. bilag til ansøgningen
Alle ansøgninger skal sendes til booking@alleroed.dk
Eventuelle spørgsmål skal rettes til booking@alleroed.dk

Anlægsbudget
Udgifter
Bane inkl. Moms
Udstyr
Bookingsystem m. udstyr
Anlægsbudget stabilgrus og el
Regeltavler osv. opstartsevent med instruktør
Anlæg af udenomsareal
Diverse
I alt

2021
400300
10000
30000
20000
20000
15000
4700
500000

Finansiering
Kortsigtet lån
Langsigtet lån
Puljeansøgninger
Fundraising og crowdrasing
Frivilligt arbejde
I alt

2021
100000
250000
100000
50000
0
500000

BUDGET FOR PADELAFDELING UNDER LUI TENNIS.
2021
INDTÆGTER
Kontingent, via tennis
Kontingent, padel
Kontingent junior, via tennis
Kontingent junior, padel
Optag af div lån
Fonde og fundraising
Salg af løse timer
INDTÆGTER I ALT

2.250
5.000
700
0
350.000
150.000
20.000
527.950

UDGIFTER
Indkøb af rekvisitter
Månedlig vedligehold pr. år
Ekstra sand hver 3. år pr. år
Rensning af sand og udskiftning af tæppe hver 10. år - pr. år
Betaling af etab. Af padelbane og opstart
Tilbagebetaling af lån
UDGIFTER I ALT

3.000
3.250
0
0
500.000
0
506.250

ÅRETS RESULTAT

21.700

2021
AKTIVER
Padelanlæg - værdi afskrevet med 5% årligt
Bankkonto
Opsparing til bane 2
AKTIVER I ALT

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

5.400 6.300 7.200 8.100 9.000 9.900 10.800 11.700 12.600
12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000
1.750 2.100 2.450 2.800 3.150 3.500 3.850 4.200 4.550
4.000 4.800 5.600 6.400 7.200 8.000 8.800 9.600 10.400

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
83.150 87.200 91.250 95.300 99.350 103.400 107.450 111.500 115.550

3.060
6.630
0
0

3.121
6.763
0
0

3.184
6.898
6.000
0

3.247
7.036
0
0

3.312
7.177
0
0

3.378
7.320
6.360
0

3.446
7.466
0
0

3.515 3.585
7.616 7.768
0 6.720
0 76.875

50.000 50.000 75.000 75.000 75.000 75.000
0
0
0
59.690 59.884 91.081 85.283 85.489 92.059 10.913 11.131 94.948
23.460 27.316

2022

2023

169 10.017 13.861 11.341 96.537 100.369 20.602

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

400.300 380.285 361.271 343.207 326.047
21.700 35.160 52.476 42.645 42.662
0 10.000 20.000 30.000 40.000
422.000 425.445 433.747 415.852 408.708

309.745
46.523
50.000
406.267

294.257
47.864
60.000
402.122

279.544
44.402
160.000
483.946

265.567
44.771
260.000
570.338

252.289
45.373
280.000
577.661

PASSIVER
Egenkapital
GÆLD
Lån LUI hovedforening
Private lån
Årets resultat
PASSIVER I ALT
0-kontrol

50.300

76.985 106.431 190.683 248.692 317.406 390.780 387.409 469.969 557.060

250.000 250.000 250.000 200.000 150.000 75.000
0
0
0
0
100.000 75.000 50.000 25.000
0
0
0
0
0
0
21.700 23.460 27.316
169 10.017 13.861 11.341 96.537 100.369 20.602
422.000 425.445 433.747 415.852 408.708 406.267 402.122 483.946 570.338 577.661
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING
IDRÆTSVEJ 14

Tennis
Padel for alle - projektbeskrivelse

3540 LYNGE

Side 1 af 11

Juli 2020/Rev. Marts 2021

Indhold
1 Indledning og baggrund
2 Vision og mål
3 Lidt om padel
4 LUI og LUI Tennis
5 Foreningsudvikling i LUI
6 Lynge Idrætsanlæg
7 Projektet
8 Målgruppe
9 Organisering
10 Samarbejdspartnere/Interessenter
11 Tidsplan
12 Markedsføring / kommunikation
13 Budget og finansiering

1
3
3
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10

1 Indledning og baggrund
Padel er en hastigt voksende og meget populær sport i Danmark, og vi har et stort ønske om at
kunne tilbyde denne aktivitet i Lynge-Uggeløse If (LUI). Vi har derfor igangsat et projekt med
henblik på at etablere en bane på Lynge Idrætsanlæg.
Vi har i LUI gennem flere år arbejdet målbevidst med foreningsudvikling, idet vi ved, at
foreningens succes afhænger af, at vi kan tilbyde aktiviteter, der matcher borgernes
efterspørgsel. Vores mål er at kunne tilbyde aktiviteter til alle aldersgrupper med fokus på
bevægelse, fællesskab og glæde. En blanding af traditionel holdsport og mere fleksible tilbud,
der passer til den travle familie, hvor man gerne vil dyrke idræt såvel individuelt som i
fællesskab.
LUI er en veletableret forening beliggende i Allerød Kommune. Foreningen består af 14
selvstændige afdelinger med i alt ca. 1950 medlemmer (januar 2020). Tennisafdelingen (LUI
Tennis) har ca. 75 medlemmer, hovedsageligt voksne motionsspillere.
Etablering af en bane til padel-tennis er et naturligt næste skridt i foreningens udvikling. Idéen
er blevet modnet gennem et par år, og der er nedsat en projektgruppe, som er klar til at
gennemføre projektet.
Banen skal etableres på et kommunalt anlæg, hvor der allerede er afsat plads. Vi forventer dog
ikke, at banen kan finansieres fuldt ud fra kommunal side. Vi er derfor afhængig af tilskud og lån
fra fonde, erhvervslivet mv.
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2 Vision og mål
Med dette projekt er det vores vision at skabe endnu mere aktivitet på Lynge Idrætsanlæg og
derigennem styrke sammenhold, fællesskab og sundhed blandt foreningens medlemmer og
borgere i lokalsamfundet generelt.
Det vil vi gøre ved at anlægge og drive en bane, så der fremover kan spilles padel på Lynge
Idrætsanlæg. Vi starter med en enkelt bane, men indtænker allerede nu muligheden for at
udbygge til 2 baner, hvilket vil øge mulighederne for at lave arrangementer og events.
Med etablering af en padel-bane vil vi
● tilbyde en lokal mulighed for aktivitet, der er let tilgængelig for alle aldersgrupper
● give familier mulighed for at dyrke idræt i fællesskab
● tilbyde fleksible træningstider - hele året
● øge antallet af idrætsudøvere i lokalområdet
Konkrete mål:
● Det samlede antal medlemmer i LUI Tennis øges med minimum 50 medlemmer.
● Flere unge, seniorer og familier aktiveres
● Borgere fra lokalsamfundet finder tilbuddet attraktivt, så banerne anvendes af såvel
medlemmer som ikke-medlemmer.
Padel er en let tilgængelig sport, hvilket vil øge muligheden for at tiltrække og fastholde ikke
mindst de små spillere, for hvem tennis godt kan være en lidt tung sport at komme i gang med.
Herved bliver det lettere at sluse nye, unge medlemmer ind i klubben.

3 Lidt om padel
Padel kan bedst beskrives som en blanding af tennis og squash. Sporten blev opfundet i
slutningen af 1960-erne og blev hurtigt en stor sportsgren i de spansktalende lande.
Navnet padel stammer fra det spanske paddle, som har givet sporten navn efter det
pagaj-formede bat. En padelbane måler 10x20m og er omgivet af glasvægge som indgår i
spillet. Underlaget er kunstgræs med sand på.

Padel i Hillerød

Skitse af padel-bane
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Man spiller med et bat, som ligner en blanding af en tennisketcher og et
bordtennisbat – stort som en ketcher, men uden strenge og med en blød og
gummilignende polstring. Boldene ligner tennisbolde, men lufttrykket er
lavere, så de ikke ryger lige så langt.

Padel er forholdsvist nyt i Danmark, men er i stor vækst. I 2019 steg antallet af baner fra 32 til
ca. 100, og der er endnu flere på vej. Det er ofte eksisterende tennisklubber, der bygger til eller
bygger om, så der også kan spilles padel. Det skaber en god synergi i klubberne i form af flere
tilbud, flere medlemmer, mere gang i de små cafeer – og generelt i foreningslivet. Herudover er
der en lang række kommercielt drevne padel-anlæg.

Kilde: www.dgi.dk

For at udbrede og udvikle padel i Danmark har DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund indgået et
samarbejde under navnet “Padel i Danmark”. Vi henter råd og vejledning hos “Padel i Danmark”
i forbindelse med udvikling af dette projekt.
Ny folkesport i Danmark?
I artiklen “Padeltennis - ny folkesport?” på DGI’s hjemmeside findes bl.a. følgende udtalelser fra
Morten Fisker, som er salgsansvarlig, Padeltotal i Danmark.
”Vi er i en proces, hvor der er masser af efterspørgsel for at få lov til at spille, men for få baner
på landsplan. Årsagen til den store succes med padel er, at spillet appellerer til folk i alle aldre
og er nemt at komme i gang med – selv for en nybegynder, fordi der er en lavere boldhastighed
end i tennis, og væggene også kan tages i brug. Jeg håber, at padel bliver den nye folkesport i
Danmark, fordi den har potentialet til det. Vi kommer dog ikke videre med den ambition, før der
bliver etableret flere baner, da der stadig er for få til den store efterspørgsel fra spillerne”.
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Der er ingen tvivl om, at padel er en meget populær sport og har potentiale til at blive meget
større i Danmark. Sporten appellerer til alle aldersgrupper, og kan dermed også være en
aktivitet, der kan dyrkes af familien i fællesskab.
Der er rigtig mange gode eksempler på klubber, der med succes har etableret baner og fået
mange nye medlemmer. Mange af disse gode historier kan læses på Facebook-siden:
https://www.facebook.com/padelidanmark, hvor der også findes andre informationer om
udbredelsen af padel i Danmark.

4 LUI og LUI Tennis
4.1 LUI
LUI er en velfungerende, flerstrenget forening, som i dag består af 14 selvstændige afdelinger.
Foreningen blev etableret i 1910 og er en velintegreret del af vores lokalsamfund. LUI er det
naturlige samlingspunkt for alle, der ønsker at dyrke idræt lokalt. LUI er baseret på frivilligt
arbejde, og en vigtig forudsætning for foreningens virke er, at medlemmerne giver en hånd med
i det forpligtende fællesskab.
Vores målsætning er:
● Vi vil samle den organiserede idræt i Lynge og Uggeløse
● Vi vil være en moderne forening med respekt for traditionerne
● Vi skal konstant udvikle os, så vi følger med tiden og den efterspørgsel, der er blandt
borgerne i Lynge og Uggeløse.
LUI er en levende forening, som gennem meget aktive afdelinger sikrer gode idrætstilbud og
et rigtig godt foreningsmiljø - såvel på banen som i caféen, og hvor vi ellers mødes.
LUI’s hovedbestyrelse varetager afdelingernes fælles interesser, arrangerer fælles aktiviteter og
er primus motor i den løbende udvikling af foreningen. Hovedbestyrelsen administrerer også en
fælles udviklingspulje, som alle afdelinger indbetaler til og kan søge støtte fra.
Læs meget mere på www.LUI.dk
4.2 LUI Tennis
LUI Tennis er en veletableret og traditionsrig tennisklub med omkring 75 medlemmer, fordelt på
ca. 65 seniorer/motionister og ca. 10 juniorspillere. Medlemmerne har i sommerperioden
mulighed for træning ved certificeret træner. Vores målsætning er at tilbyde aktiviteter, der
passer til den lokale efterspørgsel. Som medlemstallet indikerer er vores fokus på bredden, frem
for eliten. Medlemmerne har nøglebrikker og kan frit bruge de 3 tennisbaner på Lynge
Idrætsanlæg. Herudover er der adgang for gæster mod betaling pr. gang.
LUI Tennis spiller en væsentlig rolle som afdeling i LUI med tilbud om motion og fællesskab for
alle borgere i lokalområdet. Under Corona-nedlukningen i foråret 2020 viste afdelingen stort
samfundssind og opbakning til lokalsamfundet ved (uden beregning) at åbne tennis-banerne for
medlemmer af LUI’s øvrige afdelinger, som under nedlukningen ikke kunne tilbyde aktiviteter.
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LUI Tennis har et godt samarbejde med de øvrige afdelinger i LUI og med de andre tennisklubber i kommunen.

Vi har et positivt samarbejde med de 2 andre tennisklubber i kommunen, hvor vi bl.a.
samarbejder om udvikling af ungdomsarbejdet og afholder en årlig kommune-turnering. I 2019
byggede Allerød Kommune en tennishal, som er beliggende centralt i kommunen. Alle 3
tennisklubber har glæde af denne hal, som gør det muligt også at spille tennis i vinterperioden.
Vi er ser det som en naturlig udvikling af idrætten i LUI og lokalområdet generelt, at der
etableres mulighed for at spille padel, og at LUI Tennis påtager sig ansvaret for aktiviteten.
På denne måde vil der også være et lokalt træningstilbud om vinteren for dem, der ikke ønsker
at benytte sig af de indendørs faciliteter i Allerød.

5 Foreningsudvikling i LUI
LUI har de seneste år arbejdet målrettet med foreningsudvikling, og har gennem de seneste få
år etableret nye afdelinger som fitness, løb, mountainbike, floorball og Esport. I 2017-2018
deltog vi i DM i Foreningsudvikling, hvor vi vandt prisen for bedste idé med en beachbane
baseret på anvendelse af genbrugs-sand. Banen blev til i et konstruktivt samarbejde mellem
LUI, kommunen og private aktører.
Vi har således stor erfaring med udvikling og implementering af nye aktiviteter, og de bærende
kræfter i etablering af beachbanen deltager også i projektudviklingen vedr. padel-banen.
Gennem det hidtidige udviklingsforløb har vi igangsat en proces, hvor vi i langt højere grad
anvender lokalområdets muligheder for udendørs idræt, motion og samvær. Det har været
vigtigt for os at fastholde og udvikle idrætsanlægget som det naturlige mødested. Ved at
supplere eksisterende aktiviteter på anlægget med nye aktiviteter, hvor også naturen og
byrummet udnyttes, har vi fået plads til flere aktiviteter og medlemmer. Herved har vi også
opnået større synlighed og tilpasset vores aktivitetsudbud til nye målgrupper, hvilket er en
forudsætning for at leve op til vores mål om fortsat at være hele lokalsamfundets
idrætsforening.
Denne trend ønsker vi at fortsætte, og vi ved fra undersøgelser af danskernes idrætsvaner, at
voksne i høj grad ønsker at dyrke udendørs idræt. Det vil vi gerne i endnu højere grad
imødekomme ved at tilbyde padel som aktivitet - hele året rundt.
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LUI vandt ved DM i foreningsudvikling i
2018 prisen for bedste idé med en
beach-bane baseret på genbrugs-sand.
I forbindelse med udvikling af
padel-projektet trækker vi på erfaringer og
ressourcer fra beachbane-projektet.

6 Lynge Idrætsanlæg
Stort set alle LUI’s aktiviteter er samlet på Lynge Idrætsanlæg, og foreningens udvikling hænger
derfor nøje sammen med udviklingen af Lynge Idrætsanlæg, som er et kommunalt ejet.
Anlægget består af 2 multihaller, skydekælder, et antal fodboldbaner, beach-bane, tennisbaner,
petanque-baner, MTB-træningsspor og skater-bane. Anlægget grænser op til
Årtusindeskifteskoven, som også indbyder til aktiviteter, som løb, gang og ude-fitness.
På idrætsanlægget findes også faciliteter til de meget vigtige sociale aktiviteter, bl.a. en café
med godt køkken, hvor mange afvikler “3. halvleg”. Det er også et sted, hvor familien klarer
aftensmaden, når man alligevel er i hallen. Café og køkken anvendes desuden til andre
arrangementer, så anlægget bruges på denne måde af rigtig mange af byens indbyggere.
Alle foreninger/afdelinger, som anvender Lynge Idrætsanlæg har en repræsentant i det af
kommunen nedsatte Brugerråd. Her drøftes og besluttes forhold vedr. drift og udvikling af
anlægget. I januar 2020 udarbejdede LUI i samarbejde med Brugerrådet en plan for udvikling af
Lynge Idrætsanlæg, hvori også padel indgår. Planen er forelagt politikerne i Brugerrådets årlige
rapport.

Lynge Idrætsanlæg.
LUI’s og Brugerrådets idéer og
ønsker til udvikling.
Januar 2020.
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Der er ikke umiddelbart afsat penge på kommunens anlægsbudget til den ønskede udvikling, og
vi er derfor startet med at se på de projekter, vi som forening selv kan løfte.
Padel er på denne baggrund det første projekt, vi er gået i gang med at realisere. Anlæg til
outdoor fitness er vi også så småt startet op på, mens de øvrige projekter har en størrelse, der
kræver kommunens fulde involvering og finansiering. Disse projekter forventer vi således, ligger
nogle år ude i fremtiden.

7 Projektet
Projektet går kort sagt ud på at etablere en padel-bane på Lynge Idrætsanlæg. Der er i forvejen
afsat plads til banen for enden af de 2 sideliggende tennisbaner, og der er mulighed for at
udvide med flere baner.
Lynge Idrætsanlæg er omfattet af lokalplan 3-388 “Lynge Idrætsanlæg”. Området er udlagt til
idrætsformål og tilhørende aktiviteter, og der kræves ikke myndighedstilladelser til opførelse af
banen.
Der er indhentet tilbud på etablering af en bane. Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal
underlaget klargøres og eksisterende beplantning og hegn fjernes. Dette udføres af frivillige fra
LUI og LUI Tennis i samarbejde med kommunen og private aktører, der stiller maskiner og
arbejdskraft til rådighed.
Der skal indkøbes og installeres et booking-system, som forventes at kunne anvendes til såvel
tennis- som padel-baner, og af medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Der er mange systemer
på markedet, som kan stort set det samme. Vi er i gang med at undersøge mulighederne.
For at kunne tilbyde sporten for alle, er det nødvendigt at indkøbe bats og bolde, som kan lejes
sammen med banen. Bats og bolde opbevares i en opbevaringsboks på anlæggetFor enden af banen er det planen at anlægge en plads i slotsgrus eller lignende, med
bord-/bænkesæt og eventuelt en overdækning, hvor man kan dyrke det sociale før, under og
efter spillet.
Såvel opbevaringsboks som bord/bænke forventer vi at kunne få udført i samarbejde med “Glad
Service”, som et beskyttet beskæftigelsestilbud i Allerød Kommune. Tilbuddet (værkstedet)
ligger i Vassingerød, som er en del af oplandet til Lynge Idrætsanlæg.

8 Målgruppe
Padel henvender sig til alle borgere i lokalområdet.
Som beskrevet tidligere er padel en let tilgængelig sport, som er let at komme i gang med.
Inaktive unge, voksne og seniorer er derfor vigtige målgrupper.
Nye og små spillere, som giver op i forhold til tennis, fordi det tager forholdsvis lang tid at blive
så god, at det bliver sjovt at spille, kan med fordel starte med padel.
En særlig målgruppe er også familier og andre mindre grupper, som ønsker at dyrke idræt i
fællesskab under fleksible forhold.

Side 8 af 11

9 Organisering
Projektudvikling sker i tæt samarbejder mellem LUI (hovedforeningen) og LUI Tennis.
Banen etableres og drives af LUI Tennis, som har selvstændig økonomi adskilt fra
hovedforeningens og de andre afdelingers økonomi.

10 Samarbejdspartnere/Interessenter
●
●
●
●
●
●
●
●

Allerød Kommune
Brugerrådet for Lynge Idrætsanlæg
“Padel i Danmark” DGI/DTF - Råd og vejledning
LUI´s hovedbestyrelse og andre afdelinger i LUI
“Vennerne” - vores støtteforening
Lokale erhvervsdrivende
Lynge Skole
Allerød Tennisklub og Blovstrød Tennisklub

11 Tidsplan
Forventet tidsplan i hovedtræk
Maj 2020
Etablering af arbejdsgruppe og første møde.
Juni - Juli 2020

Projektbeskrivelse, første budget, indhentning af tilbud, afsøgning
af fonde.

August 2020 - Maj 2021

Ansøgninger til fonde, LUI, Allerød Kommune, lokale
erhvervsdrivende m.fl. Justering af budget i forhold til resultat af
fondsansøgninger mv.
Promovering af projektet i lokalområdet.

Marts - April 2021

Valg af bane-leverandør. Klargøring af underlag.
Projekt og kontingentstruktur godkendt på generalforsamling.

Aktiviteter herunder kræver at finansiering er på plads
Marts - Juli 2021

Indkøb af udstyr, indkøb og opsætning af booking-system.

Juni - Juli 2021

Anlæg af bane.
Annoncering, markedsføring, PR
(igangsættes før, men i denne periode intensiveres indsatsen)

August 2021

Indvielse af bane. Opstartsevent.

September - Oktober 2021

Videre markedsføring.
Evaluering, justering.
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12 Markedsføring / kommunikation
Projektet formidles via eksisterende kanaler, herunder:
● www.LUI.dk
● www.LUI.dk/tennis
● https://www.facebook.com/LyngeUggeloseIf
● https://www.facebook.com/groups/654510814565846 (Facebook-gruppe for LUI tennis)
● https://www.facebook.com/groups/123078481179098 (Facebook-gruppe “Lynge”)
● https://www.facebook.com/LiviLynge (Lynge Erhvervsforening)
● Lynge Skoles forældreintra.
● Lokalavisen Allerød Nyt og Frederiksborg Amtsavis
Der kommunikeres direkte til medlemmer af alle LUI’s afdelinger via e-mail, og der opsættes
plakater på idrætsanlægget, skolen, institutioner og hos byens erhvervsdrivende.
I opstartsfasen vil vi følge aktiviteten på banen tæt, og om nødvendigt vil vi udbygge
kommunikationen til kommunens øvrige tennisklubber, Wannasport.dk m.fl.

13 Budget og finansiering
For at få bedre overskuelighed er budgettet delt op i to dele. Første del, anlæg, opstart og
finansiering, beskriver alle forhold i forbindelse med anlæg af padel banen samt indkøb og
arrangementer til åbningen. Det efterfølgende budget, drift, beskriver hvorledes driften efter
anlæg af banen skal forløbe, og hvordan lån tilbagebetales.
13.1 Anlæg, opstart og finansiering.
Budgettet vedr. anlæg og opstart indeholder den store udgift til anlæg af padelbanen, udgifter
til anskaffelse af låne-bat, bolde, skab, pointtavler, borde, bænke og bookingsystem. Endelig er
der lagt penge af til et stort opstart event som skal give banen en god start. Disse udgifter skal
finansieres ved tilskud fra fonde, private erhvervsdrivende, Brugerrådet samt LUI’s
udviklingspulje og LUI’s venner. Endelig optages et lån hos LUI’s hovedkasse, som forventes at
blive tilbagebetalt over x år.
Alle beløb i tabellerne på de næste sider er incl. moms.
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Anlæg og opstart
Emne
Levering og anlæg af bane

Beløb (DKK)
400.300

Klargøring med stabilgrus og el

20.000

Udstyr (16 bats + bolde inkl skab til dette)

10.000

Bookingsystem opstart

30.000

Regel-tavler, opstart events med instruktør mv.

20.000

Borde, bænke, udenomsareal, diverse.

19.700

I alt

500.000

Anlægsbudgettet indeholder ikke omkostninger til klargøring af området.
Dette sker i samarbejde mellem frivillige fra LUI, Allerød Kommune og lokale erhvervsdrivende.

Finansiering
Bidragsyder

Beløb (DKK)

Egenfinansiering (lån fra LUI’s hovedkasse) 1)

250.000

Lån fra private 1)

100.000

Tilskud fra LUI’s udviklingspulje 1) , Vennerne og Brugerrådet

50.000

Bidrag fra Allerød Kommune 3), fonde, lokale erhvervsdrivende 2)

100.000

I alt

500.000

1) Tilsagn er givet
2) Der tages kontakt til lokale erhvervsdrivende, og der tilbydes modydelser i form af tidsbegrænsede gratis
medlemskaber, events, reklamer på banen mv. Bidrag kan f.eks. også være levering af materialer (skabe,
borde/bænke) og arbejdskraft i forbindelse med klargøring af området.
3) Vi har tilsagn om tilskud fra Allerød Kommune i form af maskiner og arbejdskraft. Derudover søger vi tilskud
fra kommunens nye pulje til kultur, idræt og fritid.

13.2 Drift.
Driftsbudgettet beskriver hvorledes driften af den nyanlagte padelbane vil forløbe over de
første 10 år efter anlæggelsen. De primære indtægter består af nye medlemmer, som enten er
rene padel-spillere, eller spillere som både spiller padel og tennis. Derudover suppleres med
enkelte udlejningstimer til ikke-medlemmer. Endelig forventes stadig en mindre indtægt fra
private erhvervsdrivende.
Forventningen til medlemstilgangen er i budgettet sat lavt, det første år ca. 10 nye senior padel
medlemmer og 10 eksisterende tennis medlemmer, som tilkøber padel. Hos ungdomsgruppen
forventes et lidt lavere antal. De efterfølgende år forventes en yderligere svag stigning på 2 nye
medlemmer pr. gruppe.
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Forventningen til udlejningstimer er ligeledes sat meget lavt til 250 første år og jævnt stigende
de kommende år. Sammenlignes denne del med belægningsprocenter for andre nærliggende
padel baner er dette meget lavt sat.
Vedligeholdelsesudgifter er sat som de bedste bud ud fra foreløbige tilkendegivelser fra lokale
entreprenører, som kan stå for denne.

13.3 Balance
Balancen viser afskrivning af anlægget (over ca. 20 år), forventet afbetaling af lån og opsparing
til bane 2.

Bilag 1: Etablering af padeltennisbane i Lynge
LUI Tennis ansøger om kr. 75.000 fra aktivitetspuljen til nye, spændende fritidsaktiviteter.
Foreningen LUI Tennis ønsker - i samarbejde med aktive borgere - at etablere en padelbane på et
ledigt areal ved tennisbanerne på Lynge Idrætsanlæg.
Det ansøgte beløb udgør 15% af den samlede investering idet størstedelen af etableringsudgifterne
finansieres af lån og tilskud fra LUI og private - se vedlagte projektbeskrivelse (bilag 4) og
anlægsbudget (bilag 3).
Der findes endnu ingen padelbaner i Allerød Kommune og etablering af padeltennis vil således
understøtte Allerød Kommunes Vision 2031 og pejlemærker:
”Mødesteder: Vi har alle brug for at mødes i fællesskaber. I Allerød skaber vi levende rum og
rammer for møder og samvær mellem mennesker. Vi vil udvikle byen og naturen til steder,
hvor både børn, unge og voksne mødes, og der er liv.”
”Deltagelse: Vi forventer, at alle engagerer sig i fællesskaber - giver dem liv og indhold. Vi
tør have forventninger til hinanden og spørger os selv og vores medborgere "Hvad kan du
gøre for Allerød?" Allerød Kommune søger samarbejde med borgere og erhvervsliv i
løsningen af fremtidens udfordringer. Vi involverer hinanden.”
Arbejdet med etablering af padeltennis udspringer af fællesskaber og selve spillet skaber
fællesskaber på tværs af alder og køn. En del af forarbejdet udføres som en fælles arbejdsdag,
hvilket ligeledes er med til at fremme et forpligtende fællesskab i forhold til anlægget.
Padeltennis i Danmark er nyt og innovativt og spiller sammen med kommunens pejlemærke:
Innovative miljøer: Vi vil skabe og styrke innovative miljøer, der inviterer til nysgerrighed og
opfindsomhed. Indretning af vores by- og læringsrum skal være inspireret af fremtidens behov
og understøtte en legende og nysgerrig tilgang.
I forhold til tennis er padel mere en leg, som er nem at komme i gang med, også for ellers
stillesiddende teenagere. Landet over har der været forskellige succesrige projekter med padel for
udsatte børn.
Padeltennis er coronavenligt, da spillet foregår udendørs og med maksimalt 4 deltagere.
Bat og bolde skal være en del af tilbuddet, så alle kan være med uden særligt udstyr. Banen skal
både være for medlemmer og timespillere for og dermed også inkludere de ikke organiserede
borgere.
På den tiltænkte plads vil banen ligge tæt på naturen i Årtusindeskifteskoven og aktiviteten vil være
med til at bringe flere ind omkring fællesskabet ved Lynge idrætsanlæg.
Om padeltennis:
Padeltennis er den hurtigst voksende ketchersport på verdensplan.
Padel har fantastiske fordele, der gør spillet helt unikt:
• Det er nemmere og hurtigere at lære end nogen anden ketchersport.

• Det kræver mindre styrke og teknik end andre sportsgrene, hvilket gør det lettere for børn og
begyndere at komme i gang.
• Padel er ikke så fysisk krævende som f.eks. badminton, squash, tennis og fodbold m.fl.,
hvilket gør at børn og seniorer kan være med på lige fod med andre.
• Padel er mere skånsomt overfor knæ og hofter end f.eks. badminton, squash, håndbold,
volley- og basketball, da underlaget er blødt kunstgræs og ikke hårdt trægulv.
• Det er en social sport, da det altid spilles af 4 spillere. Padeltennis kan sagtens spilles af flere
generationer sammen og på tværs af kønnene.
• Padel har 2-3 gange mere effektiv spilletid end mange andre ketchersportsgrene på grund af
rebounds fra væggen og det faktum at bolden stort set altid bliver på banen.

Ansøgning fra SIGMA
Brandsikring

Ansøgning fra Lillerød Gymnastik
Udstyr til hallen

Til Allerød Kommune
Facilitetspulje til Kultur, Idræt og Fritid
Lillerød den 26. marts 2021

Ansøgning om medfinansiering af udstyr til Lillerødhallen, Hal 3:
• Ansøgers navn, mailadresse og tlf. nr.:

• Organisationens navn og CVR nr.:
Lillerød Gymnastik
CVR.nr. 12967918
• Beskrivelse af projekt/facilitet
Lillerød Gymnastik ønsker at optimere træningsfaciliteterne i Lillerødhallen, Hal 3. Vi ønsker at
udvikle på det eksisterende ribbesystem, således at der tilføjes ekstra søjler, reckstang samt
træbom. Derudover ønsker vi at udvide aktivitets- og udfoldelsesmulighederne i hallen ved at
tilføre tove og gymnastikringe, der kan bruges sammen med den eksisterende springgrav.
En investering i forbedringer og udvidelse af nagelfaste træningsfacililteter vil komme alle
aldersgrupper og brugere af hallen til gavn, og ikke kun foreningens medlemmer.
Foreningen er selvforsynende og indkøber redskaber til eget brug. Vi håber derfor, at der er vilje til
at støtte vores ansøgning, da forbedringerne i hallen er til glæde for rigtig mange i årene fremover.
• Tidsplan for projektet
Vi forventer, at det vil tage en uges tid. Der er oplyst 15 timer til montering af udstyret samt
klargøring af hallen og aflevering.
• Budget for anlægsomkostninger
Vi har indhentet tilbud fra Euro Gymnastic Equipments ApS.
Tilbuddet er på kr. 89.724,00 + moms (i alt kr. 112.155,00)
Tilbuddet indeholder udover alle komponenter, montering af alt, leje af lift samt beslag og
afstivning.
• Budget for afledt drift
Der er ikke udarbejdet et driftsbudget, idet der ikke forventes at være ekstra udgifter, udover den
udgift der er ved det årlige eftersyn af redskaberne i hallen (ribber og springgrav).

Med venlig hilsen

Ansøgning fra Kirkestien
Legeområde, træningsudstyr, borde og
bænke, beplantning og bålplads

Ansøgningsskema:

•

Ansøgers navn, mailadresse og tlf. nr.

•

Organisationens navn og CVR nr.

•

Beskrivelse af projekt/facilitet

Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem de tre
grundejerforeninger Frugtlunden GF, Grønningen GF og
Drabækhuse GF, som sammen udgør Kirkestien GF.
Grundejerforeningerne har ikke mulighed for at stå bag
denne ansøgning, da projektet endnu ikke er vedtaget i
grundejerforeningerne. Der afholdes generalforsamling i
grundejerforeningerne i april, hvor forslaget skal til
afstemning. Forud for arbejdsgruppens arbejde har alle
tre grundejerforeninger indsamlet ønsker til projektet
fra beboerne.
Formålet med projektet er at etablere et fællesområde
for de mange nye beboere i den nye del af Blovstrød, på
de grønne fællesområder. Der har fra start været et stort
ønske, fra de mange børnefamilier, om et legeområde i
nærmiljøet, hvor de mange børn kan løbe frit omkring og
mødes med andre børn fra området.
Dertil har det også vist sig, at mange af de voksne
beboere ønsker at indgå i et socialt fællesskab med
deres naboer.
De ønsker til området, som flest beboere har fremsat er:
- Legeområde
- Borde, bænke
- Beplantning
- Træningsfaciliteter
- Bålplads
Sammen med Elverdal har vi arbejdet på en flot
helhedsløsning, hvor man ikke etablerer en legeplads i
klassisk forstand, men hvor man får et smukt område
med stisystemer, forskellige legefunktioner spredt ud
over området, siddeområder, beplantning mm. som kan
være til glæde og gavn for alle i området. Det vigtigste
parameter i udarbejdelsen af plantegningen har været at
det grønne område skal fremstå som landskabstyperne
grønning og lavning. Dette bl.a. for at sikre udsigten for
de beboere, der har udsigt til det grønne område, ud
over at det også er et krav i lokalplanen.

Den langsigtede plan for projektet er, at vi løbende
udvikler området de kommende år, når der løbende
findes budget til formålet.

•

Tidsplan for projektet

•

Budget for anlægsomkostninger

Jeg håber, at Allerød Kommune er enig i, at projektet i
den grad understøtter Byrådets Kultur og Fritidspolitiker.
Projektets formål er at etablere nye fællesskaber og et
aktivt udeliv for børn og voksne i den nye del af
Blovstrød, der vil blive brugt hver dag. Vi går vores tredje
sommer i møde, og børnene mangler et sted at mødes
og lege. Det er nødvendigt at få etableret et sådan tilbud
til de mange nye beboere for at fastholde og tiltrække
nye familier til området. De fire grundejerforeninger
yder alle en stor frivillig indsats.
Elverdal kan etablere etape 1 af projektet i løbet af
sommeren 2021.
327.638kr. inkl. moms fordelt:
- 177.638kr. Kirkestiens Grundejerforening (Kirkestiens
midler kommer fra de tre grundejerforeninger).
- 150.000kr. fra Allerød Kommune
Hvis tilskuddet fra Allerød Kommunes kultur og
fritidspulje bliver lavere, så vil det fortsat være muligt at
gennemføre projektet, da planerne for området kan ned
og opskaleres i henhold til det samlede budget.

•

Budget for afledt drift

Vi er også i dialog med Blovstrød Kirke om et delprojekt,
finansieret af Blovstrød Kirke.
3.500kr. eks moms per år, eller 13.800kr. 5-årig aftale

Bilag:
Bilag 1: Projektplan og tilbud fra Elverdal
Bilag 2: Mail fra Allerød Kommune vedr. godkendelse af etablering af legeplads på området

Arkitekttegnede løsninger til leg, læring og aktive uderum

Kirkestien
Att.: Lene Kryger

Tilbudsnummer: 9044

Michael Rasmussen

Elverdal A/S

Rev.nr.:

Risbyvej 28

30-03-2021

2765 Smørum Tlf. +45 35 13 32 22

Mobil +45 22 56 14 00

E-mail: msr@elverdal.dk

Koncept & idé
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Ideen bag dette projektforslag har været at skabe et oplæg til en grøn
oase med mulighed for at folde sig ud med sin familie og sine naboer.
De overordnede streger for det samlede område inddeler og skaber
masser af nye rum med en organisk udformet sti og masser af lege og
gangruter på kryds og tværs.
Familie legeplads
Et af områderne i den samlede plan er Familie-legepladsen.
Legepladsen er designet med naturen i fokus og har derfor et meget
enkelt og ”tilfældigt” udtryk. Man kunne næste kalde det for en
legebunke.
Her er masser af sjove redskaber og funktioner som taler til en meget
bred aldersgruppe.
Legepladsen er omkranset af en sti som samler alle legefunktionerne
og skaber god kontinuitet i legen.
To bakker er med til at skabe rum omkring legepladsen og udnyttes til
at rutsje og balancere på.
Overordnet set er der med dette projektforslag forsøgt skabt en grøn
oase hvor stedets nuværende kvaliteter - søerne, den bugtede å og
nærheden med de omkringliggende huse- bliver spillet op til deres
fulde potentiale.

SØEN

SKOVEN

ENGEN

BYEN

Oversigt over hele området
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Legerute

BYEN

Familie legepladsen
Forslag til dette område
ses i nærværende tilbud

ENGEN
Småbørns legepladsen

SKOVEN
SØEN

Bålhytte
Fitness/ træningsområde

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Funktionsoversigt
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Grussti

Klatre/balance anlæg:
Rullebom
Karrusel
Skrå balancebom
Høj balancebom
Trekantnet
Balancestubbe
Hængebro
Store natursten

Balancestubbe

Rutsjebane
Træplateau

Bakke H:1,6m

Et-punktsgynge
Faldsand
Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Visualisering
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Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Visualisering
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Stammeskoven her er en
del af tilkøbsmuligheden

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Visualisering
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Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Visualisering
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Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Visualisering
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Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Økonomi
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Girafgynge (Et-punktsgynge), jordbakke, rutsjebane, grussti samt
faldunderlag
Junglebane (Klatre/balance anlæg)

Samlet pris inklusive levering og montering men eksklusivt moms

77.504,121.116,-

kr. 198.620,-

Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.

Tilkøbsforslag:
Stammeskov (22 stammer), 2 træer højde 5 m, 3 frugttræer højde 1,5 m

74.412,-

Tilbudspriser - Oplyste priser er inklusive levering og montering men eksklusivt moms og i henhold til de vedlagte forretningsbetingelser.
Evt. tilvalg af serviceydelser:
Byggeansøgning (kræver fuldmagt fra ejer af arealet) og legepladsinspektion
Legepladsinspektion - gennemgang og afrapportering af uvildig certificeret inspektør,
at legepladsen overholder kravene i EN1176
Servicebesøg – engangsgennemgang af legeredskabernes stand samt udbedring af mindre skader
Serviceaftale – 5-årig aftale med ét årligt tjek af legeredskabernes stand samt udbedring af mindre skader
HIC-test - tjek af faldeffekt af gummibelægning (første område)
Accept af tilbud
Dato:
Kundenavn:
Kundeadresse:
CVR-/EAN-nr.:

Kundeunderskrift:

kr. 7.900,- eks. moms
kr. 4.400,- eks. moms
kr. 3.500,- eks. moms
kr. 13.800,- eks. moms
kr. 3.000,- eks. moms (kr. 1.500,- eks. moms for følgende)

Forretningsbetingelser
Generelle betingelser
Oplyste priser er inklusiv levering og montering, men eksklusiv moms, med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser på produkter der overflademonteres er eksklusiv fundament.
Er der ændringsønsker til materialernes kvalitet, skal dette meddeles forud for orderafgivelse. Endvidere henvises til Elverdals materialebeskrivelse.
Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.
Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering af tegninger eller opførelse af løsninger, som fremgår af tegningerne, er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra Elverdal.
Tegninger må ikke videregives til tredjemand. Produkter fra Elverdal er designbeskyttet og må ikke kopieres eller plagieres. Ved produktion af produkter på baggrund af bygherrens tegninger og oplæg, er det kundens
ansvar at besidde de nødvendige designrettigheder til det bestilte.
Alle legeredskaber er produceret i henhold til EN1176.
Der tages forbehold for trykfejl, udgåede produkter, produktændringer og prisstigninger. Tegninger og dokumentation er vejledende, og der kan forekomme justeringer og rettelser i det leverede.
Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.

Leveringsbetingelser
Generelle leveringsbetingelser
Produkter er generelt produceret til ordre, så det vil kun i særlige tilfælde være muligt at aflyse eller ændre ordrer. Elverdal betaler ikke erstatning ved forsinket levering. Kunden er forpligtiget til straks at meddele fejl
og mangler ved det leverede. Ved mangelfuld levering forbeholder Elverdal sig retten til at afhjælpe manglerne inden for en rimelig tid.
Særlige betingelser for tilbud der kun omfatter leverancer
Ved leverancer forudsættes det, at der er adgangsmulighed for en stor lastbil og at leverancen sker ved vognsiden. Det forudsættes derfor, at kunden er til stede og bistår aflæsningen. Ekstra omkostninger som følge af
vanskelige adgangsforhold eller ekstra håndtering faktureres kunden.
Særlige betingelser for tilbud der omfatter montage og anlægsarbejder
Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle legeredskaber mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, installationer mv. faktureres særskilt. Overskudsjord deponeres
på kundes grund, med mindre andet er nævnt i tilbud. Ved udlægning af gummibelægninger er der særlige krav til temperatur og fugtighed, som skal være til stede for at arbejdet kan udføres. Efter udlægning af
gummibelægninger kan der fremkomme farveforskel, som vil udjævne sig over tid. Se endvidere mere om betingelserne for udlægning af gummibelægning på www.elverdal.dk/gummibelaegning.html
Eventuelle omkostninger til stilstand i byggeriet, som følge af fund af fortidsminder eller anden forsinkelse fra kundens side, afholdes af kunden. Materialer der er leveret til kunden er ansvarsmæssigt overgået til
kunden.
Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle bygge- og gravetilladelser, samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. Elverdal hjælper gerne med ansøgning om grave- og byggetilladelse, at indhente LERoplysninger eller gennemføre legepladsinspektion.
Hvor ikke andet er aftalt er AB92 aftalegrundlaget.
Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 15 dage netto. Større sager acontofaktureres løbende efter færdiggørelsesgraden. Ved bestilling af specialprojekter vil der være løbende acontobetaling fra ordreafgivelse.
Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Eventuelle tilbageholdelser i betalinger vil blive pålagt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Elverdal forbeholder sig
ejendomsretten over det leverede indtil betaling har fundet sted.
Alle ikke-offentlige kunder hos Elverdal skal kunne kreditforsikres før en ordre kan accepteres. Hvis ikke dette er muligt, har kunden mulighed for at forudbetale eller stille bankgaranti for betalingen.
Garanti
10 års garanti mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på alle bærende dele.
10 års garanti mod svigt i overfladebehandlede krydsfinerplader.
10 års reservedelsgaranti.
2 års garanti på alle andre fabrikationsdele.
Garantien dækker kun såfremt produkterne er opstillet i henhold til montagevejledningen og korrekt vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen til de enkelte produkter.
Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk.
Ved reklamation sender Elverdal nye reservedele vederlagsfrit i garantiperioden.
Nær havmiljø og bymiljø kan produktet fra Spiel-Bau ændre visuelt udtryk og tage uønsket patina og medføre ekstra vedligehold. Patina kan fjernes ved pudsning/behandling med rense- og poleringspasta.
Service
Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør hver 12. måned gennemgås og kontrolleres af en uddannet legepladsinspektør.
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Projektorganisation
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I forbindelse med udviklingen af projektet er det din konsulent, der er ansvarlig for projektet.
I samarbejde med en arkitekt fra udviklingsafdelingen udføres skitser og et samlet projektforslag. Når
projektet er udviklet overdrages ansvaret til projekteringslederen (formanden) samt en projekterende
arkitekt, som sørger for styring af tid og ressourcer, personale og underleverandører mv. til sagen.
Din konsulent er med under hele forløbet.

Konsulent

Anlægschef

(ansvarlig for udvikling af projektet)

(ansvarlig for montage)

Navn: Michael Rasmussen

Navn: Brian Gebuhr

Tlf.: +45 22 56 14 00

Tel.: +45 22 60 50 54

Designchef
(ansvarlig for design og arkitektur)
Navn: Lena Ohlsen

Tlf.: +45 20 70 03 26

Projektorganisation / CV
Konsulent (ansvarlig for udvikling af projektet):
Michael Rasmussen
Tlf.: +45 22 56 14 00
Uddannelse:
•

Cand.merc. (fil), CBS

Erfaring:
•

Legepladskonsulent med fokus på boligforeninger og kommunale uderum i 3 år

•

Marketingchef inden for legepladsbranchen

Designchef (ansvarlig for arkitektafdelingen):
Lena Ohlsen
Tel.: +45 20 70 03 26
Uddannelse:
• Arkitekt MAA
Erfaring:
• Arkitektrådgivning og forskning - idrætsfacilitet og aktive uderum i 4 år
• Udvikling af legepladser i 8 år
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Anlægschef (ansvarlig for montage):
Brian Gebuhr
Tlf.: +45 22 60 50 54
Uddannelse:
• MAK / bygningskonstruktør
• Elektriker

Erfaring:
• Projektledelse i 15 år
• Byggeledelse i 15 år
• Selvstændig i 2 ½ år

