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Kort beskrivelse af projektet og målgruppe: 
(Dette felt skal udfyldes, 10-15 linjer. Uddybende beskrivelser kan vedlægges) 

 
Formålet med en juniorafdeling/ungdomsklub er  

- at uddanne unge til at begå sig på en ansvarlig måde ved sejlads. 
- at give unge muligheder for at mødes og få fælles oplevelser i vores naturskønne område. 
- at give unge, der ikke tænder på fitnesscentre og træningsprogrammer, et alternativ.  
 

Målgruppe: Rent praktisk vil vi fx. oprette teenagehold for børn og teenagere, friroede og ikke friroede. 
Hold, som lægger vægt på at have det sjovt på vandet frem for decideret færdighed-stræning. Hold, 
der forsøger at styrke sammenhold mellem de unge. Et hold, hvor man som forælder føler sig tryg ved 
at sende sit barn hen og ud på vandet.  
 
Bilag: (se evt. klubbens hjemmeside: http://rodskoveskerod.mono.net/9303/Kajak) 
1. Projektbeskrivelse. 
2. Rodskov Havkajak. - Pjece med program for sæson 2010, se fx. sidste side om vores tilbud. 
3. Rodskov Havkajak. - Tilmeldingsformular til sæson 2010. 
4. Driftsregnskab (årsregnskab) for kalenderåret 2008. 
 
Budget – overslag over udgifter og indtægter/bidrag til projektet (Bilag må gerne vedlægges). Momsregi-
strerede bedes vedlægge budget ekskl. moms.  
 

10 stk. juniorkajakker á 6.000 kr.  60.000 kr. 
Kajaktrailer    27.000 kr. 
Uddannelse af instruktører, 50 timer á 100 kr.   5.000 kr. Ialt 92.000 kr. 
 

Tidsplan for projektets udførelse: 
Juniorkajakker skal være indkøbt 1.5.2010, da ungdomsklub er planlagt (og annonceret) til at starte 
torsdag 6.5.2010, kl. 16.00! 

                                                

1
 Se information under retningslinjer    



Retningslinjer    
Tips- og lottomidler til friluftslivet 
 
Husk!  

• Ansøgninger skal skrives på dette ansøgningsskema 
• Alle rubrikker skal udfyldes 
• Bilag i form af uddybende projektbeskrivelse, skitser, fotos m.v. må gerne vedlægges. 
• Hvis ansøger er momsregistreret skal projektets budget opgives ekskl. moms. Alle offentlige in-

stitutioner behandles som momsregistrerede (børnehaver, skoler o.lign.). 
• Foreninger og klubber skal vedlægge seneste årsregnskab og et sæt vedtægter. 

 

 

Tilskud – til hvad? 
Tips- og lottomidler til friluftslivet støtter projekter, der forbedrer befolkningens muligheder for et alsi-
digt friluftsliv. Alle kan søge. 
 
 Friluftsaktiviteter* – til materialer og udstyr til friluftsaktiviteter, dog ikke til personligt udstyr. 
 Naturformidling* og grønne områder* – materialetilskud til faciliteter og udstyr, der øger befolknin-

gens forståelse for naturen. Materialetilskud til faciliteter, der øger muligheden for friluftsaktiviteter. 
 Faste anlæg – til etablering af fx overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, informationscentre og 

friluftsgårde. Der ydes ikke tilskud til almindelig vedligeholdelse, inventar eller driftsudgifter. 
 Forskning og udvikling – til forskning i friluftsliv og relaterede emner. Til udvikling og forbedring af fri-

luftslivets vilkår. 
 Kursusvirksomhed – til afholdelse af kurser om friluftsliv. Der ydes ikke tilskud til deltagelse i kurser. 
 Kulturmiljø* – til formidling af samspillet mellem naturen og kulturhistorien. 

 
* I kategorierne friluftsaktiviteter, naturformidling og grønne områder samt kulturmiljø gives høj prio-
ritet til projekter, der udføres ved frivillig arbejdskraft. 
 
Tilskud gives ikke til: lege- og motionsredskaber, naturlegepladser, kanoer, mountainbikes, klatre-
vægge, rejser, ekskursioner, personlig uddannelse, tilbagevendende aktiviteter, vedligeholdelse, 
idrætsaktiviteter og –faciliteter (herunder petanque- og ridebaner), klubhuse og stave til stavgang. 
 

 

Andre forhold 
 

• Det er sjældent, at projekterne finansieres 100 %, men et tilskud fra tipsmidlerne får ofte andre 
bidragsydere på banen. 

• Der gives ikke tilskud til aktiviteter, der allerede er påbegyndt på ansøgningstidspunktet. 
• Der gives høj prioritet til projekter, der er nyskabende, eller henvender sig til nye målgrupper. 
• Der gives ikke tilskud til projekter uden for Danmark. 
• Ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november. Behandlingstiden er normalt 3-4 mdr. 

 

 

Særlige forhold vedr. naturvejlederløn og driftstilskud 
 

• Ansøgningsfristen for løntilskud til naturvejledere er 1. marts.  
• Ansøgningsfristen til driftstilskud er 1. november.  
• Ansøgningerne skal foretages via særlige ansøgningsskemaer, som kan hentes fra 

www.friluftsraadet.dk eller rekvireres fra sekretariatet. 
 
Yderligere oplysninger kan fås på www.friluftsraadet.dk eller ved  
henvendelse til Friluftsrådets sekretariat på tlf. 33 79 00 79.                           

                                                   


