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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2017-00062

Beslutning
Godkendt.
Jørgen Krog udtrådt af rådet, Claus Rytter udpeget som ny repræsentant for Idrætsrådet.
Ej til stede
Lars Møller
Mogens Hansen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Udviklingspuljen 2017. DDS Thorning søger
om 116.875 kr. til indkøb af sheltere mv. til outdoor
område
Sagsbehandler: Dr00227
SagsID: EMN-2017-03042

Resume
DDS Thorning Gruppe søger om tilskud til etablering af et outdoor overnatningsområde ved
Thorning spejdergruppe på Thorning Møllevej 36. Projektet omfatter opbygningen af tre
shelters og et handicap-toilet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at ansøgningen ikke imødekommes, da indkøb og etablering af sheltere, toilet m.v.
falder udenfor puljens formål

Beslutning
Indstilling godkendt, men der henvises til pulje for lokalt initierede projekter under Økonomiog Erhvervsudvalget.
Ej til stede
Lars Møller
Mogens Hansen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
DDS Thorning Gruppe søger om tilskud til etablering af et outdoor overnatningsområde ved
Thorning spejdergruppe på Thorning Møllevej 36. Projektet omfatter opbygningen af tre
shelters og et handicap-toilet.
Idéen er at skabe en overnatningsplads direkte ved Hærvejen og dermed på pilgrimsruten,
samtidigt med at institutioner (skole, SFO, dagplejer) og spejdere får et spændende
sammenhængende aktivitets- og overnatningsområde. Der er i forvejen vand, bålplads, og en
stor, nyere bålhytte, hvorfor det er muligt at lave mad over bål eller stormkøkken og spise
ude, også i regnvejr. Tilføjelsen af sheltere og toilet vil give en samlet overnatningsplads af høj
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kvalitet, med mulighed for at lave aktiviteter i al slags vejr, og vil være virkelig anvendelig for
mange hærvejsvandrere, der måtte foretrække et mere primitivt/outdoor alternativ til byens
herberg.
Desuden vil området kunne bruges af lokale skoleklasser, fritidsordninger og lignende, som,
indenfor gåafstand, vil kunne give deres unge nogle gode rammer for udendørsaktiviteter. Et
styrket samarbejde mellem skolen og spejderbevægelsen kan bidrage til at udvikle
lokalområdets unge, og motivere til at tage ansvar som frivillige foreningsledere.
Institutionernes ældste børn får mulighed for at overnatte med en hel klasse ad gangen og de
yngre får mulighed for at samles i et område med høje træer, skov og sø lige i nærheden.
Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige
mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og
ude i verden. Værdierne bygger meget på børn-leder-børn og bl.a. på aktiviteter hvor
samarbejde, kammeratskab, opførsel, ansvarsfølelse og identitetsskabelse er væsentlige
elementer. Thorning spejdergruppe er parat til at tage imod børn og unge fra Thorning Skole,
og lave aktiviteter der understøtter disse principper.
Projektet vil bidrage til øget turisme og styrkelse af lokale handlemuligheder, samt styrke
samarbejdet mellem Thorning Spejderne og de lokale institutioner. Samlet set øges
kendskabet til Thorning og de muligheder byen har at byde på.
Budget for projektet.
Udgifter
Kr.
3 x F2 Fuldtømmer shelter a’ 50.000kr. inkl. moms og ops:
150.000
1 x Toilet (Muldtoilet – handicapvenlig) inkl. moms og ops: =
48.750
Nedgravning af tank, lægning af fliser, vand, estimeret:
35.000
I alt
233.750
- ansøgt tilskud fra udviklingspuljen svarende til 50%
Underskud, som søges dækket ved diverse fonde m.v.
Tuborgfonden, Sct. Georgs gilderne, A.P. Møller Mærsk fond,
Friluftsrådet, Lokale- og anlægsfonden m.v.

116.875
-116.875

For 2017 har Fritidsrådet valgt at fokusere særligt på projekter,
1. der tager udgangspunkt i DIF og DGI´s fælles vision ”Bevæg dig for Livet”
2. der tager udgangspunkt i ”Den åbne skole” og har til hensigt at skabe samarbejde
mellem frivillige folkeoplysende foreninger og uddannelsesinstitutioner
3. der understøtter arbejdet med frivillig foreningsledelse; eksempelvis gennem aktiviteter
i et ungeudvalg eller udvikling af mentorforløb for fremtidige foreningsledere
4. der understøtter og nytænker aktiviteter i naturen
Der kan dog også søges til andre nye initiativer og projekter indenfor fritids og
folkeoplysningsområdet.
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Side 6

3 (Offentlig) Udviklingspuljen 2017. FDF Balle søger om
50.000 kr. til indkøb af bålhytte i Balle
Sagsbehandler: Dr00227
SagsID: EMN-2017-03042

Resume
FDF Balle ønsker at opstille en bålhytte ved spejdernes klublokaler i Balle. Bålhytten vil gøre
det muligt at tilbyde en række nye muligheder for udendørs aktiviteter året rundt, til
målgruppen af nuværende og kommende børn og unge i Balle FDF.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at ansøgningen ikke imødekommes, da køb og etablering af bålhytte falder uden for
puljens formål

Beslutning
Indstilling godkendt, men der henvises til pulje for lokalt initierede projekter under Økonomiog Erhvervsudvalget.
Ej til stede
Lars Møller
Mogens Hansen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Formålet med at etablere en bålhytte ved Balle FDF, er at kunne tilbyde en række nye
muligheder for udendørs aktiviteter året rundt, til målgruppen af nuværende og kommende
børn og unge i Balle FDF.
En stor del af fællesskabet ved Balle FDF foregår gennem aktiviteter og udendørs oplevelser på
de arealer FDF Balle har råderet over. Arealet er på ca. 4.000 m2 og ligger op ad Balleskolens
fodboldbaner. Der er høje træer på det meste af området med et åbent område i midten med
plads til bålhytte. På området er der desuden et par skure til brænde samt et par aflåste
depotrum.
Bålhytten giver spejderne mulighed for et samlingssted, hvor man kan mødes udendørs i
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naturen, også selvom det regner eller sner. Den vil give mulighed for at holde de ugentlige
møder for de forskellige aldersgrupper, udenfor, ligesom der er tænkt mulighed for en række
udfordrende madaktiviteter ind i konstruktionen.
En del af projektet er indretning af selve bålstedet og efterfølgende vedligeholdelse. Disse
elementer vil indgå i FDF-aktiviteter i kredsen henover sommer/efterår og efterfølgende.
Det vurderes samtidigt også, at gode naboer fra Balleskolen, SFO, skovbørnehaven m.fl. vil
kunne bruge bålhytten i forskellige sammenhænge.
Der er indhentet tilbud fra shelterbyg.dk som er på i alt 165.000 kr. Der er yderligere søgt om
tilskud fra Alderslyst Y’s mens Club, hvor der ventes på svar.
Udover omkostninger i forbindelse med køb og etablering af hytten, forventes ikke yderligere
omkostninger, idet indretning og vedligeholdelse af bålhytten er en naturlig aktivitet til
møderne.
For 2017 har Fritidsrådet valgt at fokusere særligt på projekter,
5. der tager udgangspunkt i DIF og DGI´s fælles vision ”Bevæg dig for Livet”
6. der tager udgangspunkt i ”Den åbne skole” og har til hensigt at skabe samarbejde
mellem frivillige folkeoplysende foreninger og uddannelsesinstitutioner
7. der understøtter arbejdet med frivillig foreningsledelse; eksempelvis gennem aktiviteter
i et ungeudvalg eller udvikling af mentorforløb for fremtidige foreningsledere
8. der understøtter og nytænker aktiviteter i naturen
Der kan dog også søges til andre nye initiativer og projekter indenfor fritids og
folkeoplysningsområdet.
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4 (Offentlig) Udviklingspuljen 2017. FDF Bryrup søger om
tilskud 5.500 kr. til opstart af spejderaktiviteter i Bryrup
Sagsbehandler: Dr00227
SagsID: EMN-2017-03042

Resume
FDF Bryrup er nystartet forening i efteråret 2016 og søger om tilskud til opstart af foreningens
aktiviteter i Bryrup med henblik på afklaring af foreningens eksistens og medlemstilslutning.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der bevilges et tilskud til opstart af spejderaktiviteter i Bryrup, idet formålet falder
ind under fokus område 3 og 4

Beslutning
Fritidsrådet godkender indstillingen med et tilskud på 5.500 kr.
Ej til stede
Lars Møller
Mogens Hansen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
FDF Bryrup er nystartet og godkendt i oktober 2016. Spejderne har i foråret 2017 midlertidig
fået mulighed for at benytte spejderlængen i Jens Bæks gård i Bryrup med henblik på
afprøvning af foreningens medlemsgrundlag og eksistens. Spejderlængen på Jens Bæks gård
er indtil 1. januar 2017 blevet benyttet af Silkeborg DDS 3. som opsagde aftalen pr. 1. januar
2017. Silkeborg DDS 3. blev i 2016 fusioneret med DDS Bryrup spejderne der havde ganske få
medlemmer tilbage.
Der anføres i ansøgningen følgende:
”Vi vil gerne kunne tilbyde naturoplevelser til børn og deres forældre i lokalområdet. Der har
gennem længere tid været efterspørgsel efter spejdere i Bryrup, og det vil vi gerne gøre noget
ved. Vi vil gerne vise hvordan vi kan være sammen i naturen på nye måder og hvad det er vi
kan bruge naturen til. Specielt vil vi gerne sætte fokus på naturen som legeplads. Her vil vi
gerne vise børn hvordan vi kan bruge naturen som byggemateriale og eks. lave legeplads af
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reb og rafter eller bygge en kuglebane eller vandbane af de materialer vi kan finde i naturen.
Vi skal også lave mad af det vi finder i naturen. Alt sammen for at få børn og voksne ud i
naturen, være sammen, få nye fælleskaber og bruge deres fantasi.
FDF spejderarbejde er et frirum for børn og forældre, hvor der ikke stilles krav til børnenes
kunnen, alle kan være med. FDF Bryrup er en del af den landsdækkende organisation FDF
Frivillig Drenge- og Pige-forbund. Det bygger på et kristent livssyn, hvor vi arbejder ud fra og
forsøger at formidle de kristne værdier på en måde som giver mening for børn og unge i dag.
Det betyder blandt andet at vi gerne vil skabe succeser for alle børn, uanset hvilken baggrund
og hvilke egenskaber de kommer med.
FDF Bryrup mødes en gang om måneden på nuværende tidspunkt. Vi vil gerne i gang på
ugebasis, for at kunne videreudvikle foreningen med faste medlemmer og på sigt få en FDFkreds som kan bære sig selv. Planen er at starte op med ugentlige møder i august 2017. Dette
vil kræve et fast sted at være, samt udstyr til de projekter vi gerne vil lave. I første omgang er
det som beskrevet naturen som legeplads.
For at kunne starte projektet op, har vi brug for opstartskapital til indkøb af værktøj, herunder
dolke, økser, spade og save samt indkøb af båludstyr.
Succeskriteriet er at FDF Bryrup med de ekstra midler i løbet af den nye sæson 2017/2018 kan
få skabt et grundlag for en kreds i Bryrup. Der skal være nok medlemmer og ledere til at bære
den økonomiske drift og udføre de løbende arbejdsopgaver. Det skal ske ved at skabe
spændende ugentlige møder som beskrevet ovenfor. Med få midler vil vi kunne komme godt i
gang og få vist potentialet overfor Bryrups børn og forældre.”
Udgifter
10 stk. spejderdolke
Reb
3 økser
Bøjlesave
Spade, skovle og pælebor
Bålgryder
3-ben+rist
I alt
For 2017 har Fritidsrådet valgt at fokusere særligt på projekter,

Kr.
1.000
500
1.000
500
1.000
800
700
5.500

9. der tager udgangspunkt i DIF og DGI´s fælles vision ”Bevæg dig for Livet”
10. der tager udgangspunkt i ”Den åbne skole” og har til hensigt at skabe samarbejde
mellem frivillige folkeoplysende foreninger og uddannelsesinstitutioner
11. der understøtter arbejdet med frivillig foreningsledelse; eksempelvis gennem aktiviteter
i et ungeudvalg eller udvikling af mentorforløb for fremtidige foreningsledere
12. der understøtter og nytænker aktiviteter i naturen
Der kan dog også søges til andre nye initiativer og projekter indenfor fritids og
folkeoplysningsområdet.
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Side 11

5 (Offentlig) Udviklingspuljen 2017. KFUM Silkeborg, DDS
Sejs, DDS 3. Silkeborg søger om 10.000 kr. til adventureløb
Sagsbehandler: Dr00227
SagsID: EMN-2017-03042

Resume
KFUM Silkeborg Gruppe, DDS Sejs Gruppe, DDS 3. Silkeborg søger om tilskud på 10.000 kr. til
gennemførelse af en spejder-adventure-løb, der kan tiltrække deltagere fra hele landet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådets drøftelse og stillingtagen om
tilbagevendende motions- og adventure-løb hører under udviklingspuljens formål.

Beslutning
Fritidsrådet bevilger et tilskud på 10.000 kr. som en engangsydelse med baggrund i løbets
nyskabte del.
Ej til stede
Lars Møller
Mogens Hansen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I 2012 blev løbet ”24silkeborg” startet, på baggrund af ønsket om at bevare det tværkorpslige
samarbejde i Silkeborg kommune og har været gennemført siden på nær et enkelt år.
Der har desuden - fra og med 2014 - været mulighed for deltagelse af Silkeborg Kommunes
7.-10. klasser. I september 2017 afvikles løbet for 5. gang. Som noget nyt ønsker
arrangørerne denne gang at trække deltagere til fra hele landet, hvilket kræver nogle ekstra
tiltag markedsføringsmæssigt, bl.a. ved at blive synlige på Spejdernes Lejr i Sønderborg i
sommeren 2017. Håbet og ambitionen er at løbet med tiden kan blive optaget i den såkaldte
Adventure-Spejd liga.
Kort om løbet:
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Løbet forgår rundt i området omkring Silkeborg centrum. Varigheden af løbet er 24 timer. På
den tid skal patruljerne finde og løse flest mulige poster og samtidig undgå at blive fanget.
En stor del af posterne er ”ikke bemandede poster”. På disse skal patruljen enten løse en
opgave på stedet, eller de kan medbringe opgaven for at løse den senere. Udvalgte poster er
bemandede poster, som kun har åbent i et begrænset tidsrum og er patruljen ikke fremme
inden lukketidspunktet, kan posten ikke besøges.
Patruljen tjener point ved at besøge posterne. Indholdet og sværhedsgraden af posterne er
meget forskelligt og det afspejles også i det antal point posten kan give.
For at det ikke skal være for let, så er der sluppet fangerhold løs i området. Deres opgave er
udelukkende at jagte deltagerne, og hvis patruljen bliver fanget, ryger den i karantæne og
mister point og kan ikke deltage i løbet før en "befri station" er blevet opsøgt og karantænen
igen er ophævet.
Alle kan være med og der kan også være deltagelse af hold som f.eks. en skoleklasse, dog kun
for 7. - 10. klassetrin.
Budget for løbet:
Produkt:

Antal

Stk. pris
Kr.

3
3

762
193

2000

0,35

2
6
300

417
406,20
9,38

Beachflag Concave S - 60x240cm (dobbelt) m/jordspyd
Krydsfod med vandpose
Fragt
Visitkort (luksus) tryk på begge sider.
Specifikt tiltænkt lejren
Banner 60x300 cm PVC
Hættetrøjer med tryk til løbsledelsen
Keyhanger med QR kode. Anvendes til deltagernes løbskort
I alt

Total
pris
Kr.
2.286
579
210
708
834
2.437
2.812
9.868

Der opkræves 160 kr. pr deltager for forplejning, løbs-mærker m.v. Satsningen om at få
deltagere fra hele landet kræver dog en markedsføringsindsats før løbet, og det er denne
udgifter der søges udviklingspuljen om.
For 2017 har Fritidsrådet valgt at fokusere særligt på projekter:
1. der tager udgangspunkt i DIF og DGI´s fælles vision ”Bevæg dig for Livet”
2. der tager udgangspunkt i ”Den åbne skole” og har til hensigt at skabe samarbejde
mellem frivillige folkeoplysende foreninger og uddannelsesinstitutioner
3. der understøtter arbejdet med frivillig foreningsledelse; eksempelvis gennem aktiviteter
i et ungeudvalg eller udvikling af mentorforløb for fremtidige foreningsledere
4. der understøtter og nytænker aktiviteter i naturen
Der kan dog også søges til andre nye initiativer og projekter indenfor fritids- og
folkeoplysningsområdet.
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6 (Offentlig) Udviklingspuljen 2017. Kjellerup cykelklub
søger om 10.000 kr. til ny udgave af Sensommerløbet til
også at omfatte løb.
Sagsbehandler: Dr00227
SagsID: EMN-2017-03042

Resume
Kjellerup cykelklub søger om 10.000 kr. til en ny udgave af det årlige cykel-motionsløb, kaldet
Sensommerløbet 2017 til også at omfatte løb. Sensommerløbet har de sidste 2 år kun har
cykling på programmet. Løbet afvikles med start og mål fra Arena Midt lørdag den 26. august
2017.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådets drøftelse og stilling om
tilbagevendende motions og event løb hører under udviklingspuljens formål.

Beslutning
Fritidsrådet bevilger et tilskud på 10.000 kr. med baggrund i den nyskabte del af løbet.
Ej til stede
Lars Møller
Mogens Hansen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Formålet er at lave en ny udgave at det årlige motionsløb, således at det også omfatter løb og
ikke kun cykling. Samtidig vil arrangørerne også gerne have skolerne med på en ny og
anderledes måde, så eleverne bliver opmærksomme på, at det er sundt og sjovt at dyrke idræt
i foreningsregi.
Sidste år deltog 240 deltagere og i 2017 håber arrangørerne på 250 cykler, men vil gerne have
løbedisciplinen med for på sigt at lave en duatlon.
Målgruppen for løbedelen er skoleelever på alle klassetrin. Ruterne vil være 10,5 og 1,5 km og
vil komme til at gå rundt i Krabbes Grønne Ring og dermed være med til at vise, hvor smukt
der er i Kjellerup.
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Målgruppen for cykelløbet er 7.-8.-9. klassetrin. Den korte rute er på 48 km og den lange er
på 105 km og virkelig udfordrende. Ruterne går igennem det smukkeste, - men ikke mest
kendte Midtjylland. Den lange rute går både gennem Gudenådalen og Nørreådalen og op på de
højeste steder i området. Den korte går til Bjerringbro og tilbage over Ans, og også her vil
deltagerne få rigtig smuk natur at se. Da løbet afvikles på en lørdag er idrætslærerne blevet
kontaktet og der bliver uddelt foldere på skolerne.
Det er Kjellerup Cykel klub og Kjellerup Løbe klub der er arrangører af løbet. De har mange
frivillige hjælpere og hjemmeværnet og BMW Marshalls hjælper med sikkerheden. Start og mål
vil være ved Arena Midt. Her er der mulighed for omklædning og der serveres pølser, øl og
vand.
Udgifter
Kr.
Reklame for løbet
4.000
Leje af tidtagningsudstyr
4.000
Energi/forplejning af deltagerne på ruterne
3.500
BMW Marshalls
2.000
Afmærkning og indsamling
500
Skolebørnenes udgift: 250 kr. á ca. 40 elever til chip og forplejning
10.000
I alt
24.000
Indtægter
Sponsormidler
4.000
Andre indtægter
Indtægter i alt
4.000
Underskud
16.000
- heraf søges udviklingspuljen om skolebørnenes deltagelse,
- 10.000
således at de kan deltage gratis
Egenbetaling/underskud i alt
6.000
For 2017 har Fritidsrådet valgt at fokusere særligt på projekter,
13. der tager udgangspunkt i DIF og DGI´s fælles vision ”Bevæg dig for Livet”.
14. der tager udgangspunkt i ”Den åbne skole” og har til hensigt at skabe samarbejde
mellem frivillige folkeoplysende foreninger og uddannelsesinstitutioner.
15. der understøtter arbejdet med frivillig foreningsledelse; eksempelvis gennem aktiviteter
i et ungeudvalg eller udvikling af mentorforløb for fremtidige foreningsledere.
16. der understøtter og nytænker aktiviteter i naturen
Der kan dog også søges til andre nye initiativer og projekter indenfor fritids og
folkeoplysningsområdet.
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7 (Offentlig) Udviklingspuljen 2017. Knudstrup Skyttekreds
søger om tilskud 90.000 kr. til indkøb af luftrifler og
kompressor
Sagsbehandler: dr00227
SagsID: EMN-2017-03042

Resume
Udviklingspuljen 2017. Knudstrup Skyttekreds søger om tilskud til indkøb af luftrifler og
kompressor til brug for en ny form for skydning der er mindre støjende og mere miljøvenlig.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der med baggrund i klubbens deltagelse i DGI’s FOKUS projekt for børn med
specielle behov bevilges tilskud 28.800 kr. svarende til indkøb af 2 luftrifler

Beslutning
Fritidsrådet bevilger 29.000 kr., hvis det kan sikres, at midlerne primært går til
udviklingsaktiviteter for børn med særlige behov.
Ej til stede
Lars Møller
Mogens Hansen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Knudstrup skyttekreds er med i DGI Skydning’s projekt FOKUS – ro og koncentration gennem
skydeidræt, som er et samarbejde mellem DGI, ADHD-foreningen, Socialstyrelsen og
Syddansk Universitet.
Målet med projektet er at etablere samarbejde mellem kommuner, skoler og skytteforeninger
og forske og undersøge, hvad skydeidræt betyder for børn med ADHD, Asberger, Autisme.
Projektet startede i Randers, Esbjerg, Odense, Nyborg og Svendborg kommuner i 2012. I dag
er skydning i skoletiden udbredt til kommuner over hele landet.
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Luftriflerne skal have pumpet tryk på, for at kunne skyde, og til det behøves en speciel
kompressor, som er dyr i anskaffelse. Kompressor og luftgevær hører sammen og det kan ikke
lade sig gøre at skyde uden disse ting.
Daginstitutionen Troldhøj i Vium-Hvam er med i projekt FOKUS og hver torsdag kommer der 9
børn med specielle behov for at skyde i Knudstrup Skyttekreds som stiller frivillige instruktører
til rådighed. Knudstrup Skyttekreds har også haft besøg af en skoleklasse fra Silkeborg som
gerne vil komme igen.
Grunden til ansøgningen er et ønske om at sænke støjniveauet ikke kun for disse børn men for
alle klubbens medlemmer.
Budget
Kr.
6 stk. Anschüts luftgevær
Pris fra skyttebutikken i Vingsted á
86.400
14.400 kr.
2 stk. ekstra trykluftbeholder
Pris fra skyttebutikken i Vingsted á 1.625
3.250
kr.
Speciel kompressor til pumpetryk på
26.000
trykluftbeholdere
Plader på bagvæggen samt plader
ca. pris fra Tømmerhandel
14.000
foran hæve-sænkebordene.
Skruer, lim og maling
350
I alt
130.000
Klubben har søgt Tuborgfonden, Vingstedfonden og Veluxfonden og har fået afslag. Der er
også søgt ved Nordea fonden hvor der ventes på svar.
Klubben har for hele projektet budgetteret med 130.000 kr. og der er p.t. monteret hævesænke borde, ny belægning på borde og lys på hver enkelt bane. Der søges om tilskud fra
udviklingspuljen på 90.000 kr. som skal bruges til indkøb af luftrifler og en kompressor til at
lave tryk på riflerne med.
For 2017 har Fritidsrådet valgt at fokusere særligt på projekter,
17. der tager udgangspunkt i DIF og DGI´s fælles vision ”Bevæg dig for Livet”.
18. der tager udgangspunkt i ”Den åbne skole” og har til hensigt at skabe samarbejde
mellem frivillige folkeoplysende foreninger og uddannelsesinstitutioner.
19. der understøtter arbejdet med frivillig foreningsledelse; eksempelvis gennem aktiviteter
i et ungeudvalg eller udvikling af mentorforløb for fremtidige foreningsledere.
20. der understøtter og nytænker aktiviteter i naturen
Der kan dog også søges til andre nye initiativer og projekter indenfor fritids og
folkeoplysningsområdet.
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8 (Offentlig) Udviklingspuljen 2017. Silkeborg IF Håndbold
søger om 20.000 kr. til projekt Håndbold i SFOén
Sagsbehandler: Dr00227
SagsID: EMN-2017-03042

Resume
Silkeborg IF Håndbold søger om 20.000 kr. til projekt ”Håndbold i SFO” i skoleåret 2017-2018
for indskolingseleverne på Vestre skole og Sølystskolen. Formålet er at få flere børn til at
interessere sig for sport og dermed flere børn i foreningslivet.

Indstilling
Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Fritidsrådet
 at der bevilges 19.800 kr. til projektet, med baggrund i puljens fokusområde 2.

Beslutning
Indstilling godkendt.
Ej til stede
Lars Møller
Mogens Hansen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Formålet er at udbrede kendskabet til håndbold i det hele taget og til SIF håndbold og for at få
flere børn til at interessere sig for sport, og dermed flere børn med i foreningslivet. Projektets
varighed er skoleåret 2017/2018.
Træningen vil være en gang om ugen på Vestre skole og en gang om ugen på Sølystskolen,
med ca. en times træning hver gang. Træningen er målrettet indskolingselverne (0.- 2. klasse)
og afvikles i forløb af 5-6 uger. Det totale forløb for hele projektet vil være ca. 22 uger. Der
køres med 0. klasser i en periode på 6 uger, og efter det kører man videre med 2. og 3.
klasser i en periode på 6 uger, dermed rammer man totalt 18 uger. Dog kræver de 3 spor på
Sølystskolen at det bliver aktuelt med en længere periode, da det kun er optimalt at undervise
maks. 30 elever af gangen og det bliver således ca. 22 uger i alt.
Kort resumé af projektbeskrivelse:
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Der arrangeres et forløb for eleverne, hvor de i SFO tiden kommer til at gå til håndbold i ca. 56 uger. Det optimale antal børn ved hver træning er ca. 25 børn for at kunne nå rundt om alle
børn. Da Vestre Skole kører med 2 spor, så vil der her skulle gennemføres 6 moduler.
Sølystskolen har 3 spor, hvilket betyder, at her skal der gennemføres 9 moduler.
Forløbene på de to skoler skal køre parallelt, hvilket betyder, at der undervises, hvert sted en
gang om ugen.
Silkeborg IF vil tage kontakt til VIA, og finde lærerstuderende, der har lyst til at stå i spidsen
for projektet som trænere og tovholdere. Der vil blive ansat trænere, som har en stærk
håndboldprofil, og dermed kan sikre høj kvalitet. Dertil kan træneren/eleverne bruge dette
som en del af deres uddannelse.
Det er væsentligt, at der tages højde for, at langt de fleste af eleverne ikke før har spillet
håndbold, dette skal træningsniveauet tage højde for. Det skal være sjov og leg, kombineret
med håndbold. Silkeborg IF har masser af erfaringer med børnetræning, og vil sikre, at
børnene nok skal blive begejstret for træningen. Planen er, at træningen afholdes sådan, at
eleverne er tilbage på skolen senest kl. 16.30.
Hvad får skolen ud af projektet?
Dansk Håndbold Forbund har stor fokus på, at få udbredt håndboldtræning, som en del af
idrætstimerne på skolerne. Derfor vil dette projekt også blive brugt til at uddanne skolens
idrætslærer til at kunne undervise i håndbold.
Et projekt som dette kan være en mulighed for at få flere børn/unge ind i foreningslivet ved,






at det er i nærmiljøet og at det er i forlængelse af/eller i sfo-tiden,
at der er mulighed for, at kendte folk (personalet) kan være med i begyndelsen som
giver tryghed for både børn og især forældre
at børnene oplever glæden ved at være aktive og får nogle sociale relationer ved
fællesskabet i en sportsaktivitet
at forældrene får kendskab til hvad det vil sige, at deres børn er en del af et
foreningsliv, med alt hvad det omfatter: kørsel, vask, møde op til kampen m.v.
at være med til at flere børn og familier bliver aktive medspillere i både nærmiljøet og
foreningslivet

Hvad får børnene ud af projektet?
Børnene får adgang til et idrætstilbud af høj kvalitet. Fordelen ved håndbold er udover den
fysiske aktivitet, at det er et holdspil, som kræver samarbejde mellem børnene samt fysik der
forbedrer styrke, kondition, koordination, balance og bevægelighed, hvor der samtidig er fokus
på leg og glæde i fællesskab med både piger og drenge. Derudover er det med til at
introducere foreningslivet for børnene, og alle de fordele der følger med dette.
Hvad får foreningen ud af projektet?
Silkeborg IF håndbold håber naturligvis, at det øgede kendskab til håndbold vil betyde, at flere
børn får lyst til at spille håndbold.
Fordelen ved at gennemføre det over en længere periode er, at håndbold ikke er lige nemt for
alle. Derfor vil man over perioden kunne lære dem de basale ting, såsom at kaste og gribe,
som er vigtig for at bevare motivationen til at forsætte.
Budget for projektet:
Udgifter
Honorarer til instruktører:
2 trænere, der i alt skal bruge ca. 6 timer om ugen for at dække begge
skoler. Perioden dækker ca. et forløb på 22 uger. Timeløn er 150 kr. i
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Kr.
19.800

timen
Bolde og træningsmateriale pris ca. 5.000 kr. søges via diverse fonde
I alt

0
19.800

For 2017 har Fritidsrådet valgt at fokusere særligt på projekter:
5. der tager udgangspunkt i DIF og DGI´s fælles vision ”Bevæg dig for Livet”
6. der tager udgangspunkt i ”Den åbne skole” og har til hensigt at skabe samarbejde
mellem frivillige folkeoplysende foreninger og uddannelsesinstitutioner
7. der understøtter arbejdet med frivillig foreningsledelse; eksempelvis gennem aktiviteter
i et ungeudvalg eller udvikling af mentorforløb for fremtidige foreningsledere
8. der understøtter og nytænker aktiviteter i naturen
Der kan dog også søges til andre nye initiativer og projekter indenfor fritids- og
folkeoplysningsområdet.
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9 (Offentlig) Gensidig orientering
Sagsbehandler: Dr12287
SagsID: EMN-2017-00064

Beslutning
Intet.
Ej til stede
Lars Møller
Mogens Hansen
.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering fra administrationen
Orientering fra rådsmedlemmer:
 Idrætsrådet
 Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd
 Aftenskolernes Samvirke
 Selvorganiserede grupper
Orientering fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgsmedlemmer
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