
From:                                 Svendborg Kommune, Kultur og Fritid
Sent:                                  Wed, 15 May 2019 18:07:08 +0200
To:                                      Kultur og Fritid Fælles Mail
Subject:                             Ansøgningsskema til Foreningspuljen

Indsendt Onsdag, 15 maj, 2019 - 18:06

Submitted by user: Anonym

Indsendte værdier:

Ansøgning til Foreningspuljen

Forening:*
Egense / Rantzausminde Idrætsforening

Kontaktperson
Ulrik Banke

Adresse
Vædderen 51

Telefon
61222735

E-mail
ulrikbanke@mail.dk

Evt. hjemmeside
www.erif.dk

Foreningens CVR nr. (skal oplyses)*
29755337

Periode for afvikling:
1/9 2019 - 15/6 2020

Hvor meget søges der i støtte? (max. beløb kr. 10.000)
10000,00



Er der tidligere søgt støtte til projektet fra denne pulje
Nej

Er der søgt støtte andre steder?
Nej

Hvis Ja - hvor?

Beskrivelse af projekt/aktiviteten:

ERI opfører en ny padelbane ved Rantzausmindehallen, og det er tanken at aktiviteten 
skal udføres på denne nye bane.
For at børn og unge kan blive aktive med at spille padel, er det nødvendigt at der 
anskaffes padelbat, bolde og et transportable net.
Det er tanken at børn og unge gratis kan låne bat, bolde og bane - og få instruktion af en 
træner - således at de bliver introduceret til spillet, med forventning om at nogle ønsker 
at fortsætte med at spille. 

Budget for projektet/aktivitet:

Køb af 8 stk. padelbat a kr. 750 = kr. 6.000
Køb af transportabelt minitennis net = kr. 3.000
Køb af 50 stk. padelbolde = 1.000

Nødvendig investering kr. 10.000. 
ERI vil bidrage med trænere og banefaciliteter for at kunne realisere projektet.

Andet

Padel tennis er en ret ny sports aktivitet i Danmark, men er populær fordi den er så let at 
komme igang med at spille - og meget sjovt spil. Tanken er at nogle af de børn og unge 
som idag ikke er sportsaktive kan komme igang med dette sjove spil - som er let at lære.

Resultatet af denne tilføjelse kan ses på:

https://www.svendborg.dk/node/10793/submission/6534


	Punkt 6 - Bilag 1 - Egense / Rantzausminde Idrætsforening - Ansøgning til foreningspuljen 2019

