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Formandens navn
Helle Eriksen
Telefon
24453943/30459829
Email
eriksen.faaborg@os.dk
Forening
Gadstrup IF
Foreningens CVR nummer
30450833
Hvad søger du til?
Aktivitetsplads - multibane
Beskrivelse
Anlæggelse af fælles aktivitetsplads - multibane til gavn for især skole og idrætslivet i Gadstrup,
men også et tiltrængt løft til at inspirere til fri leg og bevægelse for alle borgere, børn, unge, ældre,
familier i 4621. Det skal ses som et led til udvikling af området generelt for alle aktive borgere,
institutioner og foreninger i 4621. Der er masser af yderligere potentiale i bane anlæggelsen i form
af redskaber, naturinspiration, klatre tårn mv. på sigt. Banen vil blive placeret på GIF's grund/jord
bag Ramsø Hallen. Såfremt skolen har mulighed for det, vil det blive anlagt derigennem og
selvfølgelig i tæt samarbejde med kommunen. GIF vil påtage sig evt. vedligeholdelse mv. såfremt
det ikke er muligt at gøre det til et kommunalt anlæg. Budget overslaget er taget ud fra nuværende
kendte parametre og med mulighed for udvidelse af bane/redskaber ift. oplæg fra UNO.
Hvilket beløb søger I?
500.000 kr.
Beløbet er
ekskl. moms
Ejerforhold
Anden ejer
Upload bilag
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Til Idrætsfacilitetspuljen v. Roskilde Kommune
Ansøgning om støtte til aktivitetsplads-multibane i 4621 Gadstrup
Formål:
·
·
·
·
·
·

Bevæg dig for livet – idræt og bevægelse med nem tilgængelighed for alle igennem faciliteter og åbne tilbud
At skabe fornyelse i området til forsat inspiration til bevægelse og aktivitet for såvel familier, foreninger,
borgere og selvorganiserede grupper.
Ny inspiration til omkringliggende skole og institutioner med et nyt aktiveringsområde til fri brug for alle
Udvikling af afdelinger under Gadstrup IF for spillere, udøvere og trænere, som gavner teknik og input til
sjove og anderledes træning.
Fastholdelse og tiltrækning af spillere - udøvere i alle aldre samt dertil hørende trænere, instruktører og
holdledere.
At skabe et samlet aktivitets- og opholdssted for alle i 4621 med masser af mulighed for yderligere udvikling
og visionære ideer.

Hvem:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gadstrup Idrætsforening
Gadstrup Fodboldafdeling
Gadstrup Håndboldafdeling
Gadstrup Motionsafdeling
Gadstrup Gymnastikafdelingen
Gadstrup Tennisafdeling
Gadstrup Badmintonafdeling
Gadstrup Skole
Gadstrup SFO

·
·
·
·
·
·

Klub Roskilde Syd (fra 4 klasse og opefter)
Ungdomsskole
Børnehaver (Svanen og Hyldebo)
Ældresagen samt Gnisten
(selvorganiseret ældregruppe)
Grundejerforeninger (4 stk.)
Åbent og tilgængeligt for alle borgere og
institutioner i 4621

Hvordan:
Ud fra tilbuddet fra UNO som i høj grad rammer mange brugere i udformningen af en aktivitetsplads med masser af
yderligere udviklingspotentiale. Skole, institutioner, idrætsforeninger er allerede involveret i ideoplægget og finder
det meget opløftende og inspirerende med nyt udendørsområde for alle. Der er generelt et godt opbakkende
erhvervsliv, som bidrager til foreningerne med mindre sponsorater til udstyr og spillertøj. Der vil blive lavet en
strategi for at bevæge Gadstrups erhvervsliv til at yde opbakning til tiltagene og aktivitetspladsen. Derudover er der
ved at blive anlagt en aktivitetsrute, som igen gavner alle i området. Der vil være indlæringsmoduler på ruten
sammen med natur- og historieformidling. Fysiske aktiviteter vil blive koblet på, som projektet skrider frem og
midlerne finder vej til det. Ruten vil tage sit naturlige startpunkt ved aktivitetspladsen. Ved aktivitetspladsen vil der
yderligere blive anlagt mindre overdækkede opholdsområder så området omkring banen er åbent og
imødekommende for alle brugere, også dem som gerne vil kigge på de andre bevæge sig (forældre og
bedsteforældre f.eks.).

Hvorfor:
·
·
·
·
·
·

·

Det vil styrke fællesskabet i Gadstrup på tværs af foreninger, institutioner,
selvorganiserede grupper, familier og skabe et nyt ejerskab for området og lokalsamfundet.
Der vil skabes sjovere og bedre vilkår for bevægelse for alle i Gadstrup. Børn, familier, ældre, ja alle.
Skolen vil få ny inspiration til idrætsundervisningen og ikke mindst bevægelse i skoledagen for alle klassetrin.
Fodbold vil få et lokalt tiltrængt løft til at skabe endnu bedre vilkår for spillere og trænere især for teknik og
vintertræninger
Motions- og gymnastikafdelingen vil forsat kunne udvikle circlecross, kettlebell og crossfit til at skabe gode
nationale og internationale resultater
Håndbold vil kunne tiltrække og fastholde medlemmer og forsætte den udvikling som man har kæmpet for
igennem et par år. Sjove træningselementer og udendørs håndbold vil bestemt være en væsentlig faktor for
klubbens samlede tilbud.
Aktivitet vil blive nemt og tilgængeligt for alle som ønsker det i de kendte omgivelser i nærområdet.

Budget for anlæggelse af aktivitetsplads i 4621 Gadstrup
UNO tilbud på aktivitetsplads

1.027.000 ex.moms

Indtægter
Gadstrup IF
Gadstrup fodbold
Gadstrup motion
Gadstrup IF Gymnastik
Gadstrup Håndbold
Gadstrup Skole
Spar Nord

Bekræftet
Bekræftet
Bekræftet
Bekræftet
Bekræftet
Skoleleder samt skolebestyrelse har tilkendegivet
100.000 dette beløb
30.000 Via Gadstrup Fodbold

Lokal fundraising
Idrætsfacilitetspuljen Roskilde Kommune

100.000 Strategi for lokalfundraising under opbygning
500.000

I alt

150.000
150.000
20.000
25.000
15.000

1.090.000

Vi ser frem til at høre fra jer, da vi er klar til at tage
videre fat i udviklingen af Gadstrups
bevægelsesmuligheder og arbejde intens på indfrielse
af anlæggelsen af en visionær aktivitetsplads.

Med aktiv og bevægende hilsen,
Helle Eriksen, formand Gadstrup IF

