
From:                                 Svendborg Kommune, Kultur og Fritid
Sent:                                  Mon, 3 Jun 2019 09:03:30 +0200
To:                                      Kultur og Fritid Fælles Mail
Subject:                             Ansøgningsskema til Foreningspuljen

Indsendt Mandag, 3 juni, 2019 - 09:03

Submitted by user: Anonym

Indsendte værdier:

Ansøgning til Foreningspuljen

Forening:*
Svendborg Rideklub

Kontaktperson
Cecilie kvist 

Adresse
Porthusvej 106

Telefon
61692080

E-mail
svr@svendborgrideklub.dk

Evt. hjemmeside
www.svendborgrideklub.dk

Foreningens CVR nr. (skal oplyses)*
10442540

Periode for afvikling:
1/7-2019 - 1/7-2020

Hvor meget søges der i støtte? (max. beløb kr. 10.000)
9735,00



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:

Svendborg rideklub er i øjeblikket i rivende udvikling og vi ser stor tilstrømning af elever 
og opstaldere. Der ligger derfor også flere forespørgsler på tiltag og forbedringer i 
klubben. Dog er det svært at imødekomme alle henvendelser når de økonomiske midler er 
få. 

Bestyrelsen i Svendborg rideklub og klubbens medlemmer har via visions arbejde nedsat 
konkrete vision,- og missions mål for 2019-2020. Herunder er et stort ønske om at 
påbegynde certificering af ride klubben.
Dansk Ride Forbunds certificeringsordning har til formål at skabe en skarp profil af 
forbundets klubber, så medlemmer og interessenter nemmere kan orientere sig. En 
certificering indenfor et givent område, er således forbundets blåstempling og anbefaling 
af ride klubben.

Svendborg Rideklub første certificerings mål i prioritereret række er: 
1) Sikkerheds certifikat 
2) Organisations certifikat 
3) Opstalder certifikat 

Disse certificeringer fordre naturligvis økonomisk understøttelse således relevante mål 
under hvert certifikat kan nås. 

Det første prioriterede certifikat er sikkerhed. Det skal føles sikkerhed at komme på 
Svendborg Rideklub, og store som små skal være i de bedste og mest kompetente 
hænder når de er i samvær med hesten.
Svendborg rideklub har allerede erhvervet sig sikkerhedsgodkendte ride hjelme og 
sikkerhedsveste - dog viser tal at kombinationen hest og menneske er den farligste, 
fritidssportsgren, der findes. Det viser tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på OUH.
Mens 3 % af dem, der kommer til skade i forbindelse med fodbold, ender med at 
overnatte på sygehuset, sker det i tre gange så mange tilfælde for dem, der går til 
ridning. 



Derfor vil Svendborg Rideklub støtte op om sikkerheden i klubben og udbyde 
førstehjælpskursus til alle undervisere, ansatte og bestyrelsesmedlemmer samt fald 
kursus til alle elevere og opstaldere. Ved at udbyde dette sikre vi altid at have kvalificeret 
hjælp tilstede hvis ulykken skulle være ude. Samtidig ønsker Svendborg Rideklub gennem 
certificering at have ekstra førstehjælpskasser samt en hjertestarter i klubben. 

Alt dette kræver økonomisk støtte og derfor søger vi nu foreningspuljen via Svendborg 
Kommune. 

Budget for projektet/aktivitet:

Saftety-group tilbud på førstehjælpskursus: DKK 3500,00

DRF- certificeringsgebyr: DKK 950,00 

DRF kursus "Sikkerhed ved ridning og omgang med hest: DKK 3500,00 

www.genopliv.dk førstehjælps kasser: pr. stk. DKK595,00 x 3 = DKK1785

Samlet beløb: DKK 9735,00

Andet

Resultatet af denne tilføjelse kan ses på:

https://www.svendborg.dk/node/10793/submission/6559
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