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Til  

Nærkiosken Hornslet Spilleautomater 

Jan Ficher 

Nærkiosken Hornslet, Tingvej 30, 8543 

Ansøgning fra Rodskov Gymnastikforening 
Ansvarlig/bestyrelse 

Kasserer Jørgen H. Tscherning, Rodskov Gymnastikforening 

Stenhusevej 12, Eskerod, 8543 Hornslet 

Tlf.: 3021 4700. Mail.: tscherning@gmail.com 

Bilag 1 og 2: Vedtægter og regnskab 

Vedtægter (bilag 1) og seneste reviderede regnskab (bilag 2, kalenderåret 2010) er vedlagt 

Rodskov Gymnastikforening 

Foreningen er landets ældste gymnastikforening stiftet i 1883 med gymnastik, aerobic, callanetic, Zumba, 

fodbold, badminton, petanque, havkajak, svømning og 1.hjælp og fra 2011 'Skovtrolde'. 

Klubben har de seneste år oplevet en stor fremgang bl.a. på grund af ny afdeling ”Rodskov Havkajak” som 

nu lige har afsluttet tredje sæson og har fået rigtig mange nye roere i klubben.  

Som noget nyt har vi 1.9.2011 startet et Spring/rytme-hold, der ledes af 2 tidligere Flying Superkids. Dette 

hold har haft en overraskende stor tilgang med nu 22 deltagere i aldersgruppen 7-11 år. De træner hver 

torsdag 17.30-19.30 i Rodskov Forsamlingshus. 

Nye aktiviteter kræver investering i materiel. Spring/rytmeholdet ønsker sig konkret en såkaldt Air-måtte 

der er særdeles velegnet til indøvelse af nye og svære spring. Havkajak er også en meget materieltung 

aktivitet, hvor den stadige tilgang til aktiviteten kræver både udvidelse af kajakantallet og materiel i form af 

pagajer og sikkerhedsudstyr som f.eks. svømmeveste, trækliner, nødshelter m.v. Der er desuden ønske om 

en trailer til transport af kajakker. 

Pris eksempler på noget af ovennævnte: 

• Air-måtte  - Vi har et tilbud inde på 37.500 kr. (bilag 3)  

• Kajakker koster fra 7.000 til 14.000 kr.  – Ønske  3-5 stk. 

• Kajaktrailer koster fra 12-15.000 kr. 

• Nødshelter koster omkring 1.000 kr.  –  Ønske 2-3 stk. 

• Svømmeveste koster fra 400 kr. til 1.000 kr.  – Ønske 8-10 stk. til kommende sæson 

• Trækliner koster fra 400 kr. til 600 kr. –  Ønske 3-4 stk. til kommende sæson 

• Pagajer koster mellem 500 kr. og 1300 kr.  – Ønske 8-14 stk. til kommende sæson 
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                        Rodskov Spring/Rytme 2011    Air-måtte (AirTrack)             Rodskov Spring/Rytme 2011 

Som tak for sponsorat kan Rodskov Gymnastikforening tilbyde 

1) Vi vil i sponsorperioden annoncere kvit og frit for Nærkiosken Hornslet Spilleautomater på foreningens 

hjemmeside: Se: http://rodskoveskerod.mono.net 

 

2) Vi vil kvit og frit annoncere for Nærkiosken Hornslet Spilleautomater i vores forårs og efterårsprogram 

der husstandomdeles i lokalområdet og sendes til 200 melemmmer udenfor lokalområdet hver marts og 

juli måned. 

3) Et medarbejderarrangement med kajak for ansatte ved Nærkiosken Hornslet Spilleautomater til en 

favorabel pris.  

F.eks. vores sommerskole som er en 4 timers tur i Havkajak langs den lokale kyst (Løgten Bugt). 

 

 

 

 

Rodskov Havkajak: Kajakopbevaring ved Gl. Løgten, tur til Studstrupværket og holdundervisning 

 

 

Med venlig Hilsen 

Rodskov Gymnastikforening, 14.11.2011 

 

 

Chr. Christensen, havkajakinstruktør 

 

 

Jørgen H. Tscherning, kasserer 


