Administrative bevillinger 2013.

Aktivitetsudvikling.
Rafting Club Copenhagen har fået bevilget 62.150 kr. til projektet ”Stand Up Paddle”.
Projektperioden er 1. maj 2013 – 1. november 2013.
Målgruppen er unge i alderen 15 – 25 år, både nuværende og kommende medlemmer. Aktiviteten vil både
figurere alene og fungere som krydstræning til eksisterende rafting træning.
Aktiviteten er Stand Up Paddle (SUP), der udøves på et fladt bræt hvor man står op og padler. Idrætten har
de seneste år opnået stor interesse mange steder i verdenen. Idrætten er utrolig alsidig, da den kan dyrkes i
store bølger, på fladt vand, i havnemiljøer, langs strande, på søer og endda i white water floder. SUP kan i
løbet af en times øvelse læres af de fleste, og børn helt ned til 5-6 års alderen kan dyrke sporten sammen med
deres forældre. Dette gør sporten egnet til børnefamilier og helt almindelige motionister.
Træningen vil foregå i Københavns Havn, Amager Strandpark, Slusen/Sjællandsbroen og åløb i Skåne og
Halland.
Medlemmerne rekrutteres via foreningens hjemmeside, facebook, lokalaviser, på surfer blogs, online surfmagasiner og via DGI Storkøbenhavns netværk og nyhedskanaler.
Herudover vil projektet bl.a. blive præsenteret for Sct. Annæ skoles idrætslærere, som foreningen tidligere
har samarbejdet med.
Foreningen forventer at få 40 nye medlemmer under 25 år og samtidig kunne fastholde 25 unge via projektet.
Bevillingen er givet som tilskud til projektleder løn (2.450 kr.), instruktør løn (10.000 kr.), PR (2.500 kr.),
allaround SUP (4 stk. x 6.000 kr. = 24.000 kr.), white water SUP (4 stk. x 5.500 kr. = 22.000 kr.) og
ankelsnore 11 ft. (4 stk. x 300 kr. = 1.200 kr.).

Administrative lettelser.
Stands & Dans har fået bevilget 23.375 kr. til projektet ”Stands & Dans administrative lettelser”.
Projektperioden er 1. januar – 1. juni 2013.
Målgruppen er både nuværende og kommende medlemmer. De administrative lettelser som projektet
medfører, vil frigive tid til bestyrelsen. Denne tid kan bruges på nye tiltag til gavn for foreningens
medlemmer.
Aktiviteten er en udvikling af foreningens hjemmeside, der gør det muligt at tilmelde sig, betale kontingent,
generere holdlister og linke til facebook. Siden skal have et friskere look og være på både dansk og engelsk.
Projektet indbefatter et web opdateringskursus for bestyrelsens medlemmer. Løbende udgifter til opdatering
og til internetbetalingssystemet ”nets” samt betaling for domæne, er medregnet i foreningens fremtidige
årsbudget.
Bevillingen er givet til projektleder løn (2.125 kr.), design og programmering (16.000 kr.), fotograf (4.000
kr.) og oprettelsesgebyr – nets (1.250 kr.).

Aktivitetsudvikling.
IFC Internationale familiers Club har fået bevilget 38.450 kr. til projektet ”International Dansecafè”.
Projektperioden er 12. januar 2013 – 11. januar 2014.
Målgruppen er børn og unge i alderen 5 – 25 år og projektet henvender sig både til nuværende og nye
medlemmer.
Aktiviteten vil være at etablere en dansecafè, der skal være et tilbud til nye og nuværende medlemmer.
Dansecafèen, der specielt henvender sig til teenagere, skal udover ”Guitar poesi” og ”Familie Teater” udgøre
foreningens aktiviteter fremover. Projektet vil afholde 2 dansefester og 4 workshops i projektperioden og vil
uddanne hjælpetrænere til at forestå undervisningen.
Foreningen har en danselærer tilknyttet projektet og der skal undervises 3 gange om ugen i Verdens Kultur
Centret og Det Russiske Hus.
Det forventes at foreningen får 30 nye medlemmer under 25 år via danseprojektet.
Bevillingen er givet til projektleder løn ( 5.000 kr.), instruktørløn ( 26.250 kr.) og events (7.200 kr.).

Rekruttering.
Athlete Nation har fået bevilget 45.445 kr. til projektet ”Rekruttering af børn og unge til juniorholdene i
Siam”.
Projektperioden er 1. februar 2013 – 31. juli 2013.
Målgruppen er piger og drenge i alderen 13 – 25 år, hovedsageligt fra foreningens lokalområde.
Aktiviteten er thaiboksning og vil foregå i foreningens nye lokaler i Bragesgade. Interessen for thaiboksning
er stor og foreningen, der pt. rummer 350 medlemmer og 25 frivillige, har efter flytningen plads til at udvide
antallet af medlemmer. Med projektet ønsker foreningen at rekruttere nye medlemmer til begynder- og
øvede hold. De nye medlemmer skal rekrutteres via flyers og opslag på områdets institutioner, annoncering i
lokalaviser og blade der er relaterede til sporten.
Foreningen forventer at få 40 nye medlemmer under 25 år via projektet.
Bevillingen er givet til 6 sandsække (9.570 kr.), 15 sæt thai pads (13.500 kr.), 15 sæt sandsækhandsker
(4.875 kr.), 15 sæt benbeskyttere (7.500 kr.) og PR/info (10.000 kr.).

Partnerskab.
Rytmisk Center København har fået bevilget 49.440 kr. til projektet ”Børnekultur og Partnerskab”.
Projektperioden er 14. januar 2013 – 31. maj 2013.
Målgruppen er børn og unge i alderen 7 – 16 år.

Aktiviteten består af de børnekulturelle fritidsaktiviteter, der i en årrække har været drevet af Pilegården.
Foreningen vil i et samarbejde med Kultur Nord tilrettelægge aktiviteterne, der fremover skal have større
vægt på det musikalske. Pilegården stiller lokaler og en stedlig koordinator til rådighed.
Aktiviteterne består af teaterhold, billedkunsthold og samspil hold i kombination med andre musikaktiviteter.
Efter projektperioden vil aktiviteterne blive forankret i Rytmisk Center.
Foreningen forventer at få 50 nye medlemmer under 25 år via projektet.
Bevillingen er givet til projektleder løn ( 4.940 kr.), udstyr og rekvisitter (digitalklaver 7.000 kr., workstation
10.000 kr., trommesæt 11.500 kr., elbas 3.000 kr., elguitar 3.500 kr., Epiphone elguitar 2.500 kr., spansk
guitar 1.000 kr., basforstærker 3.000 kr.) og information/PR (3.000 kr.).

Ny aktivitet.
Ajax København har fået bevilget 91.188 kr. til projektet ”Rekruttering til Streethåndbold”.
Projektperioden er 1. januar 2013 – 31. december 2013.
Målgruppen er drenge i alderen 6 – 10 år.
Aktiviteten er streethåndbold, der rummer mange muligheder og få begrænsninger. Den kan spilles stort set
alle steder og er fleksibel i forhold til spilletider.
Foreningen har træningstider i Bavnehøj Hallen, Valby Hallen og på Lykkebo Skole og vil indgå aftaler med
de nærliggende fritidshjem om at hente børnene til træning. Herudover skal der afvikles stævner på skoler og
fritidshjem i foreningens nærområde.
Foreningen vil udvide med flere træningstider og det at træningen vil foregå både i haller, skoler og på
fritidshjem, forventes at kunne give en større forældrekontakt.
Foreningen forventer at få 195 nye medlemmer i løbet af projektperioden.
Bevillingen er givet til instruktør løn (78.750 kr.) samt tilskud til rekvisitter (12.438 kr.).

Ny forening.
CPH City TKD har fået bevilget 67.080 kr. til projektet ”Ny Taekwondo Klub”.
Projektperioden er 24. januar 2013 – 31. december 2013.
Målgruppen er børn og unge i alderen 5 – 22 år.
Aktiviteten er at opstarte en ny taekwondo klub, hvor det udover træning også er muligt for børnene at
danne netværk og få et klubliv, hvor de trives godt socialt. Foreningen vil herudover oprette hold til
muslimske piger, hvor der skal kunne trænes uden at der er drenge / mænd til stede.
Foreningens frivillige trænerteam består af 5 voksne trænere samt 4 børn som hjælpetrænere. Foreningen
udmærker sig ved at udfærdige særlige kost- og træningsprogrammer for de aktive taekwondokæmpere.
Foreningen har lokaler på Tagensbo Skole flere gange ugentligt. Der er ved at blive etableret skabe, hvor
foreningen kan opbevare deres rekvisitter, der tages frem og tilbage ved hver undervisningsgang. Da der er
afstand mellem skabene og det lokale foreningen træner i, har projektet fået penge fra Udviklingspuljen til
køb af en trækvogn, så de tunge rekvisitter kan blive kørt frem og tilbage.

Rekruttering vil ske via pjecer og foldere til uddeling på skoler og institutioner. Foreningen forventer at have
100 medlemmer under 25 år efter projektperioden.
Bevillingen er givet til udstyr (61.660 kr.), informationsmateriale (2.920 kr.) og en trækvogn til flytning af
materiale (2.500 kr.).

Partnerskab.
Fremad Valby har fået bevilget 99.200 kr. til projektet ”Get2Fremadvalby”.
Projektperioden er 1. januar 2013 – 31. december 2013.
Målgruppen er primært drenge i alderen 14 – 18 år.
Aktiviteten er fodbold for drenge. Fremad Valby har stor vækst i de mindste afdelinger, men er helt uden
drengespillere i U17. Projektets formål er at genskabe en stærk drengeafdeling i samarbejde med
Kirsebærhavens Skole og Ellebjerg Skole, hvilket gøres ved at aktivere skolernes drengegrupper.
Projektet vil oprette en satellit afdeling på Ellebjerg Skole, hvor der er en mindre kunstgræsbane. På sigt vil
skolen også skulle træne i foreningens lokaler.
På Kirsebærhavens Skole centreres projektet om 9. og 10. klasserne, hvor børnene skal træne på skolen og i
Fremad Valby. Herudover vil projektet genoptage samarbejdet med Sjælør Boulevard og opsøgende
arbejde/træning ude i boligområdet.
Foreningen forventer at få 40 nye medlemmer under 25 år via projektet.
Bevillingen er givet til projektleder løn ( 30.000 kr.), trænerløn ( 20.000 kr.), sweatshirts (10.000 kr.), bolde
( 10.800 kr.), veste ( 4.950 kr.), rekvisitter (9.250 kr.), info og PR (10.000 kr.), materialer (3.700 kr.) og leje
af projektor (500 kr.).

