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Formandens navn
Jens Schønherr
Telefon
61623035
Email
discgolf@roskildering.dk
Forening
Roskilde Ring Disc Golf Klub
Foreningens CVR nummer
33632282
Hvad søger du til?
Nye tee-skilte, Nye hulnumre og en folderboks til discgolf banen
Beskrivelse
Roskilde Ring Disc Golf Klub ansøger om støtte til fornyelse af de bestående faciliteter fra 9
huller til 12 huller med nye tee-skilte på alle 12 huller + 12 nye hulnumre og en folderboks til
score/banekort med regler til parkens gæster.
Det hele fremgår af vedhæftede beskrivelse samt budget.
Med venlig hilsen
RRDGK discgolf klub - Roskilde Ring
Hvilket beløb søger I?
12.000 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Anden ejer
Upload bilag
Ansoegning_om_penge_til_RRDGK_discgolf_2017.pdf

http://roskilde.dk/node/2413/submission/13393

08-08-2017

Fredag den 28. juli 2017
Ansøgning om støtte fra idrætsfacilitetspuljen 2017
Ansøger Roskilde Ring Disc Golf Klub

Til Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune
Roskilde Ring Disc Golf Klub (RRDGK) der holder til i Roskilde Ring park, vil gerne ansøge
Idrætsfacilitetspuljen og Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter om et tilskudsbeløb på kr. 12.000 til
renovering og udbygning af den eksisterende idrætsfacilitet discgolf banen i Ring parken.
Kort info om Roskilde Ring discgolf bane
I Roskilde Ring parken står der en permanent 9-hullers discgolf bane. Den blev etableret i 2003 af
RRDGK i samarbejde med Roskilde Kommune Park- og Vej. Banen har stået i parken i 15 år til stor
glæde for både klubbens medlemmer samt byens borgere, parkgæster og skoler til idrætsaktivitet.
Banen kan benyttes gratis, hvis man selv har sine golfdiscs med. Banen fungerer som et tilbud til
motion og idræt i hverdagen samt en sportsfacilitet, da discgolf er en international sportsgren. Den
lokale klub RRDGK sørger for at vedligeholde udstyret (kurvene og tee-pælene) via klubkontoen,
herunder male tee-pæle én gang om året, pleje kurvene (metal galvaniserede kurve) og rengøre for
evt. grafitti på tee-skilte mv. Banen er flittigt besøgt og benyttes også til discgolf turneringer
løbende gennem året.
Discgolf spilles som alm. golf, blot at vi bruger armen som ’golfkølle’ og en speciel frisbee golfdisc
som ’bold’ til at kaste med. Golfdiscen kastes fra et startsted (tee) og man fortsætter med at kaste
indtil den er i hul (kurven). Antal kast lægges sammen og vinderen er den med færrest kast.

3 nye huller på vej
I forbindelse med 15 året for Roskilde Ring discgolf bane, har klubben sparet penge op til at få
udvidet banen med 3 nye discgolf huller (kurve), så banen bliver en 12-hullers bane. Banedesign og
etablering er godkendt af Roskilde Kommune Veje og Grønne områder gennem dialog i
foråret/sommeren 2017 og RRDGK klubben betaler selv for denne etablering med kurve og pæle
(en investering på +kr. 10.500). Klubbens medlemmer udfører selv etableringsarbejdet efter aftale
med Roskilde Kommune her i august måned 2017.

1

Tilskud til nye tee-skilte, hulnumre og en folderkasse
I forbindelse med udvidelsen af banen med de 3 nye huller, sker der en re-nummerering af hullerne,
da de 3 nye huller ligger fordelt mellem de 9 bestående. Se banekort herunder, hvor de 3 nye
kurvehuller er opført som hul A, B og C. De bliver efterfølgende til nye huller: 3, 5, 10. Desuden er
der foretaget et par justeringer på banens huller gennem årene, hvor der er flyttet om på et par
tee-steder og en kurv har også flyttet plads. Det er således et stort ønske at få opdateret alle 12 teeskilte (hulinfo) på pælene til hvert hul = 36 tee-skilte i alt. Der er 3 startsteder til hver hul = Rød:
begynder/børn, Gul: øvede, Hvid: pro tee. De 12 x 3 tee-skilte skal være 4-farvede på vejrbestandige
alu-metalplader, der skrues fast på tee-pælene.
Tee-skiltet viser hullets information med hul nummer,
længde meter, par og et lille banekort med hullets
kasteretning. De bestående fra 2003 er både slidte,
falmede, nogle ødelagte og flere af dem passer ikke
med længden mere. Derudover skal der nye hul numre
på alle kurvene – et vejrbestandigt og vandafvisende
plastic klistermærke med tal på, der sidder på
kurvetoppen, så man tydeligt kan se, hvilket hul (kurv
nummer) man kaster til. Et sidste ønske fra klubben er,
at få sat en folderboks op i nærheden af hul 1, så
brugere og gæster i parken, herunder skoler og discgolf
spillere på banen kan tage et banekort/scorekort med
regler og gå en runde. I lighed med gæster i en offentlig
skov, der kan tage et oversigtskort over skovens stier.
RRDGK klubben vil selv sørge for at opfylde
folderboksen med discgolfbane foldere, som vi gennem
årene har fået trykt til glæde for park gæster vi møder,
når vi selv spiller på banen. Vi har også lagt foldere over
banen hos Roskilde turistkontor i byen og hos Scandic
hotel (naboen til parken). Men det vil alt lige gøre det
nemmere, hvis der i parken fandtes en folderboks, så
man kunne tage et banekort der.
Alt i alt vil disse 3 ønsker – 12 x 3 nye tee-skilte + 12 nye hulnumre + folderboks beløbe sig til ca. kr.
12.000 inkl. moms. Se venligst budget efterfølgende.
Budget
RRDGK discgolf klub ansøger om et beløb på kr. 12.000,- til dækning af ovenstående faciliteter, der
vil forbedre den lokale og populære discgolf bane i byen, samt gøre det nemmere at bruge
aktiviteten for parkens gæster. Design og opsætning af skilte og hulnumre sørger klubbens
medlemmer selv for, så der vil ikke være yderligere udgifter til arbejdsløn forbundet med det.
På næste side er et detaljeret budget, hvor beløbet er udspecificeret.
RRDGK discgolf takker i den forbindelse for det gode samarbejde med Roskilde Kommune gennem
15 år, hvor discgolf banen har stået i parken, hvor klubben vedligeholder discgolf udstyret og
Roskilde Kommune grønne områder sørger for at slå græsset og passe parken flot, så discgolf banen
altid er spilbar til glæde for os alle.
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Budget 12 x 3 nye tee-skilte + 12 nye hulnumre + folderboks til scorekort/banekort regler.
Nye tee-skilte i 4-farvetryk på alu-plader
3 tee-skilte pr. hul (rød, gul, hvid tee)

Hul nr.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12

Antal skilte
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Subtotal

Pris kr.
775,775,775,775,775,775,775,775,775,775,775,775,9300,-

36 x bagplader til tee-skilte på pæle + skruer

800,-

12 x nummer klistermærker special tryk

700,-

Folderkasse til scorekort/banekort
Samlet beløb til forbedringer

1200,kr. 12.000,-

Beløbet er inkl. moms

Eksempel på tee-skilt hul #1

Hul #6 discgolf kurven på Ringen

Kontakt information Roskilde Ring Disc Golf Klub
e-mail discgolf@roskildering.dk / telefon 61 62 30 35 / www.roskildering.dk
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