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Ansøgning til Anlægspulje til lokalområder i Svendborg Kommune 
 
Vi er Tåsinge Gymnastikforening, en glad, frisk og energisk forening på Tåsinge drevet af frivillige. 
Vi brænder for at udvikle gymnastikken og det aktive foreningsliv på Tåsinge. Vi forsøger hele 
tiden at udvikle vores tilbud bredt, så flest mulige mennesker, får mulighed for at være aktive på 
Tåsinge. Vi ønsker at udvikle vores medlemmer i et sundt kendskab til gymnastik og motion. Vi 
ønsker at lære vores medlemmer om foreningslivet og det sammenhold, fællesskab og venskab, 
man opnår, ved at gå på et hold og dyrke motion sammen.  
 
Som forening ønsker vi at følge med tiden og tilbyde vores medlemmer træning indenfor et af de 
hurtigst voksende træningsfællesskaber i Danmark. Vi søger derfor Svendborg Kommunes 
anlægspulje til lokalområder til opbygningen af en OCR-træningsbane på Tåsinge. Der har gennem 
lang tid været efterspørgsel på en sådan bane på Tåsinge og det ønske, ønsker vi at opfylde.  
 
OCR-træning vinder med stor fart frem i Danmark. Det ses både i udbuddet af træningshold samt 
tilbud om etablerede OCR-løb og events i varierende sværhedsgrad.  
OCR-træning er træning i naturen. Træningen består af løb i terræn, hvor der er indlagt 
forhindringer undervejs. OCR-træning er en meget populær sport over hele verden og kan dyrkes 
af hele familien. OCR-træning er kendetegnet ved at man ofte løber sammen og venter på 
hinanden undervejs. I træningen trænes de forskellige forhindringer og OCR-træning er 
kendetegnet ved, at man hjælper hinanden som team og bakker hinanden op, selv om træningen 
er individuel. Alle kan derfor være med uanset alder og hele familien kan dyrke motion sammen. 
Banen består af militærlignende forhindringer, som skal forceres over, under eller hen over. 
Forhindringerne er af varierende sværhedsgrad og har elementer af styrke, balance og teknik.  
 
Tåsinge Gymnastikforening har fået råderet over et stykke jord ved Tåsinge Skolen afd. Sundhøj og 
det er her, vi vil opføre banen. Banen vil derfor komme til at ligge i allerede etablerede grønne 
områder. Vi håber at opførslen af en OCR-træningsbane vil være til gavn for hele lokalsamfundet. 
Banen bliver opført ved den lokale skole, hvor også tennisklubben, fodboldklubben, 
håndboldklubben og gymnastikforeningen træner. Træningsbanen vil kunne bruges af alle, både 
børn og voksne, uanset niveau og form. Banen vil være offentlig tilgængelig og kan derfor bruges 
af alle, der har lyst til at prøve kræfter med forhindringerne på banen. Det er vigtigt for os, at 
vores forening bidrager til, at alle har faciliteter til at være aktive og dyrke motion. Da banen 
placeres i området omkring børnenes fritidsaktiviteter, håber vi at flere i lokalsamfundet vil være 
aktive, når det bliver muligt at træne OCR-træning på en træningsbane, imens børnene spiller 
fodbold på fodboldbanen eller træner gymnastik i hallen. Vi håber at OCR-træningsbanen kan 
være med til at styrke fællesskabet og bosætningen på Tåsinge, når det bliver muligt at være aktiv 
udendørs sammen med hele sin familie uanset niveau og alder. Vi ser masser af 
foreningspotentiale og fællesskab i OCR-træningen.  
 
Vi søger Svendborg Kommunes anlægspulje til lokalområder til opførsel af OCR-træningsbanen. Vi 
søger primært puljen til støtte til entreprenør arbejdet i forbindelse med opførslen af banen. Vi 
søger derfor om 50.000 kr.  
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Vi har etableret et samarbejde med A-sport som bliver bygherre på projektet. I vedlagte bilag, kan 
der ses en tegning af projektet, en detaljeret beskrivelse af redskaberne på banen, samt godkendt 
faldunderlag og vedlagt er også en ordrebekræftelse for projektet. Projektet uden entreprenør 
arbejde løber op i 353.762,50 kr.  
Pengene som søges gennem Svendborg Kommunes anlægspulje til lokalområder, skal derfor være 
med til at dække entreprenør arbejdet, forud for anlæggelse af faldunderlag og etablering af 
banen. Entreprenørarbejdet forventes at løbe op i 50.000-60.000 kr.  
 
Vi har søgt og fået bevilliget fondsmidler for 285.000 kr. Disse er bevilliget gennem 

- Nykredits fond, 100.000 kr. 
- Fynske Bank, 75.000 kr.  
- DIF og DGI´s foreningspulje, 60.000 kr.  
- Rema 1000 Danmark, 50.000 kr.  

 
De fremadrettede udgifter og vedligeholdelse af banen dækkes af Tåsinge Gymnastikforening.  
 
Vi forventer at banen står færdig d. 1. september 2020. Vi afventer byggetilladelse. Så snart den 
forhåbentlig er godkendt påbegyndes projektet.  
 
Vi ser frem til at høre fra jer 
 
Med venlig hilsen 
Finn Weber og Signe Lolk  
Tåsinge Gymnastikforening 
 
 
Ansøgt beløb: 50.000 kr.  
 
Kontakt oplysninger: 
Finn Weber 
Cedervænget 3 
5700 Svendborg 
Tlf: 29 41 25 50 
Mail: fiweber@outlook.dk 
 
Signe Lolk 
Sankt Jørgens vej 63 A, 2 
5700 Svendborg 
Tlf: 40 29 12 90 
Mail: signe_lolk@hotmail.com 
 
Nem Konto på Tåsinge Gymnastikforening 
Reg nr: 0815 
Konto nr: 3531 119 605
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