Dansk Vægtløftnings-Forbund
DVF’s Breddepulje
Kan din klub bruge et tilskud – så søg DVF’s breddepulje…
Dansk Vægtløftnings-Forbund breddeudvalg har besluttet foreløbig at sætte 25.000 kr. af om året til
forskellige breddeaktiviteter, der skal finde sted i DVF’s medlemsklubber. Formålet er, at få igangsat en
række aktiviteter, derude hvor de for alvor betyder noget: i klubberne! Samtidig ønsker vi at sikre, at
alle de aktiviteter der kører og de projekter der er igangsat Dansk Vægtløftnings-Forbund fortsat er
med til at genere midler til at fortsætte den positive udvikling.
De 25.000 kr. er en samlet pulje, som alle DVF’s klubber har mulighed for at søge. Der er imidlertid
ikke tale om frit valg på alle hylder. DVF’s breddeudvalg har besluttet, hvilke aktiviteter der kan søges
til, og hvor stort et tilskud der gives til de enkelte aktiviteter.
De aktiviteter, der kan søges tilskud til, er:

•

Ferieskoler/idrætslejre/ferieaktivitet – der gives et tilskud på op til 5.000 kr.

•

Aktiviteter for foreningssvage grupper – der gives et tilskud på op til 4.000 kr.

•

Skolesamarbejde – der gives et tilskud på op til 3.000 kr.

•

Motionsturnering – der gives et tilskud på op til 5.000 kr.

•

Ældretræningsprojekt – der gives et tilskud på op til 2.000 kr.

•

Rekrutteringsprojekt – der gives et tilskud på op til 2.000 kr.

•

Klubopstart i lokalområdet – der gives et tilskud på op til 7.000 kr.

•

Andre gode idéer

Som listen viser, er der tale om meget forskellige aktiviteter, som der kan søges tilskud til. Hvis du og
din klub ønsker at gennemføre én af de nævnte aktiviteter, er det første skridt at læse den nærmere
beskrivelse af de forskellige aktiviteter, og de krav vi stiller for at udbetale tilskuddet. Det kan du læse
mere om længere nede.
Hvis I ønsker at gennemføre aktiviteterne på de betingelser, der er nævnt nedenfor, eller hvis I har
spørgsmål, er det næste skridt at kontakte DVF’s breddekonsulent, Mads Brink Hansen
(bredde.konsulent@danskvaegtloeftning.dk eller tlf.: 23 64 73 50). Breddekonsulenten vil kunne
fortælle jer, hvordan I får igangsat aktiviteten, og hvordan I får ansøgt om tilskuddet.
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Midlerne udbetales efter aktiviteterne er afsluttet, medmindre andet aftales.
Hvem har fået tilskud indtil videre?
Ingen endnu – der er derfor rig mulighed for at søge midler… vi vil dog løbende orientere om hvilke
klubber der modtager tilskud og til hvilket formål…
Hvad er betingelserne for at få tilskud?
Over det næste år er der foreløbig afsat i alt 25.000 kr. til de forskellige breddeaktiviteter. Hvis der
ansøges om flere penge end der er til rådighed i puljen, vil DVF’s breddeudvalg afgøre, hvilke klubber
der modtager tilskud. Der vil især blive udvalgt efter et ønske om, at så mange klubber som muligt får
del i tilskuddet.
Før I kan få et tilskud til at gennemføre en af aktiviteterne, skal der indgås en skriftlig aftale mellem
jeres klub/forening og DVF’s breddeudvalg. Jeres breddekonsulent vil hjælpe jer med at indgå en
sådan aftale. I aftalen vil der bl.a. stå, hvad jeres forening forpligter sig til, og hvad DVF forpligter sig til.
Aftalen skal indgås, før aktiviteten gennemføres.
Udover kravet om en skriftlig aftale mellem jeres klub/forening og DVF er der forskellige betingelser
knyttet til de forskellige aktiviteter. De er beskrevet nedenfor.
Ferieskole/idrætslejr/sommerferieaktivitet
Alle foreninger, der ønsker at arrangere en ferieskole, en idrætslejr eller en ferieaktivitet, kan modtage
et tilskud på op til kr. 5.000. DVF har udarbejdet en checkliste, der løbende revideres, som
klubberne/foreningerne kan benytte sig af. Checklisten er til fri download på hjemmesiden. Find den i
”klubmappen” under ”download”.
Betingelser:

•

DVF skal modtage en oversigt over deltagerne. Der skal være oplysninger om deltagernes
navn og alder samt klub/forening. DVF skal ligeledes modtage en invitation og et program for
aktiviteten før denne går i gang.

•

Der skal minimum være 15 deltagere.

•

Aktiviteten skal mindst vare 3 dage, og der skal være mindst 6 timers programlagt aktivitet hver
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dag.
•

Der skal være sociale og tværfaglige aktiviteter.

•

Der skal udfyldes en arrangementsrapport for aktiviteten. Arrangementsrapporten kan frit
downloades fra DVF’s hjemmeside. Find den i ”blanketter” under ”download”.

Aktiviteter for foreningssvage grupper
Alle foreninger, der ønsker at gennemføre en aktivitet for foreningssvage grupper, kan modtage et
tilskud på op til 4.000 kr. Foreningssvage grupper er for eksempel inaktive børn, ældre, handicappede
eller etniske minoriteter.
Betingelser:

•

Foreningen skal udarbejde en projektbeskrivelse, hvori aktivitetens formål, målgruppe og
forventede resultat beskrives.

•

De præcise aktiviteter skal også beskrives i projektbeskrivelsen.

•

DVF’s breddeudvalg skal godkende projektbeskrivelsen, før projektstart.

•

Når projektet er slut, skal foreningen sende en afsluttende rapport til DVF. Rapporten skal i
korte træk beskrive, hvilket resultat der kom ud af projektet.

•

Der skal udfyldes en arrangementsrapport for aktiviteten. Arrangementsrapporten kan frit
downloades fra DVF’s hjemmeside. Find den i ”blanketter” under ”download”.

Skolesamarbejde
Klubber, der ønsker at indgå i et samarbejde med en skole, kan modtage et tilskud på op til 3.000 kr. Et
skolesamarbejde kan fx være et samarbejde med en eller flere skoler, fritidsklubber eller SFO’er.
Betingelser:

•

Klubben skal tilbyde træning mindst én gang om ugen i 6 uger.

•

Der skal indgås en skriftlig aftale mellem klubben og skolen, fritidsklubben eller SFO’en. Her
kan du anvende DVF’s aftaleskema for skole/SFO samarbejde. Aftaleskemaet kan frit
downloades fra DVF’s hjemmeside. Find det i ”blanketter” under ”download”.

Lokal klubopstart
Klubber der medvirker til at starte en ny klub op i lokalområdet, kan modtage et tilskud på op til 7.000
kr. Tilskuddet betales til moderklubben i to rater: første rate betales, når den nye klub dannes. Den
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anden rate betales, når den nye klub er blevet selvstændig.
Betingelser:

•

Moderklubben skal starte den nye klub op. Der skal udarbejdes vedtægter, vælges folk til
bestyrelsen og skaffes træningssted med træningstid.

•

Moderkklubben skal stå for træningen i den nye klub i 2 år efter følgende model: mindst én
gang om ugen i år 1, mindst 1 gang hver 2.-3. uge i år 2.

•

Efter to år skal moderklubbens folk trække sig ud af den nye klub, og de lokale skal herefter
køre klubben videre.

Ældretræning – stærke seniorer
Alle foreninger, der ønsker at tilbyde træning for ældre kan modtage et tilskud på op til 2.000 kr.
Ældretræning skal her forstås som et træningstilbud henvendt til personer over 60år.
Betingelser:

•

Foreningen skal udarbejde en projektbeskrivelse, hvori aktivitetens formål, målgruppe og
forventede resultat beskrives.

•

De præcise aktiviteter skal også beskrives i projektbeskrivelsen.

•

Klubben skal stille min. en træner til rådighed i ca. 1½ time min. en formiddag om ugen – her
skal klubbens lokaler altså være forbeholdt deltagerne i ældretræningsprojektet.

•

DVF’s breddeudvalg skal godkende projektbeskrivelsen, før projektstart.

•

Når projektet er slut, skal foreningen sende en afsluttende rapport til DVF. Rapporten skal i
korte træk beskrive, hvilket resultat der kom ud af projektet.

•

Der skal udfyldes en arrangementsrapport for aktiviteten. Arrangementsrapporten kan frit
downloades fra DVF’s hjemmeside. Find den i ”blanketter” under ”download”.

Andre gode idéer
Ude i klubberne findes rigtig mange gode idéer, som det ikke er muligt at kategorisere jævnfør
ovenstående. Men det skal ikke afholde dig og din klub fra at søge midler til et godt projekt. Vi glæder
os til at modtage din ansøgning!
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