Kultur og Fritid

ANSØGNINGSSKEMA – Puljen for kultur- og større
idrætsarrangementer
Foreningens/institutionens
navn

Varde Bueskyttelaug

Foreningens CVR.nr.

29566178

Projektets navn

Danmarks mesterskab ( DM ) i bueskydning for senior

Projekts formål og idé

Afvikle DM i bueskydning for senior .

Effekt/forandring

Stævnet er med til at sætte Varde på danmarkskortet rent
sportslig. Gerne med flere medaljer til lokale skytter. Samt at
bibeholde det gode rygte varde Bueskyttelaug har i landet
stævne arrangør. Samt at være et vindue hvor Varde
Bueskyttelaug kan værge flere medlemmer.

Målgruppe
Herunder forventet antal
deltagere

Alle senior bueskytter i Danmark. Vi forventer omkring 150
deltager i selve stævnet, her under flere skytter som skyder i
den absolutte verdens elite.

Beløb der søges tilskud til
Der søges om 50,000 kr.

Budget, herunder oplysning
om evt. medfinansiering

Der skal bruges ca. 40 måtter på tuneringsbanen, samt 24 på
opvarmningsbanen.
Klubben har selv de 24 opvarmningsmåtter, men mangler de 40 til
selve turneringen.
40 måtter med stativer koster 40 x 3500 kr. Altså 140.000 kr.

Kultur og Fritid
Tilmeldingsgebyr udgør ca 30.000, tilskud fra bueskydning Danmark
udgør ca. 12.000
Så vi mangler fortsat 98.000
Vi vil derfor gerne søge om 50.000
De resterende 48.000 forventes størstedelen at kunne dækkes af
sponsorater, resten må tages af klubbens egenkapital.

Forløb og tidsplan

”Hvornår starter projektet og hvornår forventer I at afslutte
projektet og vil det evt. fortsætte efter forsøgsperioden”
Stævnet afvikles weekenden den 10. og 11. august
Se mere her https://bueskydningdanmark.dk/event/dm-senior2/

Hvordan forventer I at
synliggøre projektet

”Hvordan synliggør I projektet over for jeres medlemmer og nye
medlemmer, hvordan de kan deltage i aktiviteten og gøres det
evt. via opslag på Kulturnaut.
Stævnet er annonceret via Bueskydning Danmark – og der er
herigennem at deltagerne tilmelder sig.
Stævnet vil også blive synliggjort i lokale medier hed henblik på
tilskuere m.m.

Understøtter projektet
Varde Kommunes
målsætning inden for

Fritids, idræts, og kulturpolitik
”Det skal være muligt for alle borgere at være aktive,

og
JA – en god måde for at borgerne kan blive introduceret til
andre idrætsgrene. Bueskydning er en af de hurtigst voksende
idrætsgrene i Danmark. Mange kender ikke til de muligheder
der er og stævnet er en god vindue for at stifte kendskab med
bueskydning og med beliggenheden for stævnet, midt i varde,
vil det det appeller til flere publikummer og der ved øge
synligheden
tilbuddene svarer overens med borgernes efterspørgsel
og behov”
”Visionen ”Vi i naturen”
Vi skyder med bue i naturen
Øvrige politikker: Hvilken
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Formål: Disse informationer
skal bruges ved yderligere
spørgsmål til ansøgningen

Navn Morten Vinding / Torben Schäffer

Der gives samtykke til
følgende:

At Varde Kommune behandler ansøgningen og i henhold til KL
Journalplan bevarer ansøgningen i 5 år efter endt bevilling.
Oplysninger omkring bevillinger/afslag, foreninger, søgt beløb
vil eventuelt blive fremlagt på dagsordenen for Udvalget for
Kultur og Fritid, der er offentlig.

Tlf. 24651708 / 29164917
E-mail: m.vinding@live.dk

Undertegnede bekræfter, at ovenstående oplysninger er
korrekte
Dato og underskrift:
___15-2-2019 ____Morten vinding ____________

Evalueringsskema
Hvad gik godt i projektet

Hvad gik mindre godt

Hvad kunne evt. have
været gjort anderledes

Ramte I den forventede
målgruppe

Kultur og Fritid
Foreningens/institutionens
refleksioner på projektet

Dokumentation for
synliggørelse af
arrangementet SAMT
synliggørelse af Varde
Kommune som
bidragsyder.
Ved underskudsgaranti –
Regnskab underskrevet af
bestyrelsesformanden

”Pressemeddelelser, artikler, opslag om arrangementet, Facebook,
hjemmeside m.m.”

