Anlægspuljen på idrætsområdet 2017

Nummerering: 1
Ansøgningens titel: Renovering af Ramløse Lystbådehavns vestlige molehoved.
Ansøger / Kontakt: Arresø Sejlklub v/Thomas kaas
E-mail: info@arresoesejlklub.dk
Foreningens CVR-nr.: 29685126
Ansøgningens formål og indhold: Renovering af vestmolehovedets trækonstruktion og en del af
vestmolens langside for at sikre, at der er sikker adgang til udsigten ved søen og at turister, som benytter
turbåden MS Frederikke.
Tidsplan: 14 dages varighed.
Økonomi / budget: 70.000 kr. incl. moms
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt.
Idrætsrådets indstilling: Anbefales ikke, da Idrætsrådet ikke kan se, at det er til gavn for idrætsforeningen.

Nummerering: 2
Ansøgningens titel: Udstyr til ungdomsudvikling
Ansøger / Kontakt: Vejby-Tisvilde Badminton, VIF og Vejby v/Jes Freisner.
E-mail: jesfreisner@gmail.com
Foreningens CVR-nr.: 30875648
Ansøgningens formål og indhold: Ungdomsbadminton – aktivering og udvikling af ungdommen i området.
Derer behov for at stille udstyr og beklædning til rådighed for potentielle nye spillere og sikre fastholdelse
af eksisterende medlemmer. Derudover deltagelse turneringsbadminton og afholdelse af badmintoncamp
som intro til sæsonen.
Tidsplan: Er allerede i gang, men der skal satses mere målrettet for den kommende med start september
2017.
Økonomi / budget: 5.000 kr. incl. moms - Foreningene vil også selv bidrage med lignende beløb.
Adm. vurdering: Er ikke et reelt anlægsprojekt.
Idrætsrådets indstilling: Anbefales ikke, da det ikke er anlæg.

Nummerering: 3
Ansøgningens titel: Terrænbane
Ansøger / Kontakt: Græsted og Omegns Rideklub v/Dina Schierning
E-mail: groennehave@mail.dk
Foreningens CVR-nr.: 36151641
Ansøgningens formål og indhold: At få etableret en terrænbane, der henvender sig til den brede del af
ryttere i Gribskov Kommune. Rideklubben har mange turister, der gerne vil ride, når de er på ferie – også
mange jagtryttere vil være intereserede. Der skal bygges en masse spring på terrænbanen og der skal købes
udstyr til afholdelse af terrænstævner.
Tidsplan: Sommer 2017.
Økonomi / budget: 30.000 kr. incl. moms – samt foreningens egenbetaling på 30.000 kr.
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt. Vær obs på, at banen anlægges på privat grund. Det
anbefales, at der udarbejdes en brugsaftale mellem forening og ejer for at sikre fremtidig anvendelse,
såfremt ansøgning imødekommes.
Idrætsrådets indstilling: OK med beløbet 30.000 kr. og med følgende bemærkning: Forbehold for ejerskab
– og at der kan laves brugsaftale på 3 år med udlejer. Hvis beløbet ikke bruges her, så overgår det til
kampsportscenter.

Nummerering: 4
Ansøgningens titel: Nyt gulv i hal 2 i Gribskovhallen.
Ansøger / Kontakt: Græsted Badminton og Tennisklub v/Uffe Rask Mikkelsen
E-mail: ufrm@fredensborg.dk
Foreningens CVR-nr.: 30097963
Ansøgningens formål og indhold: Siden hal 2 blev bygget, har der været udfordringer med gulvets beskaffenhed. Det er for glad og affjedringen er for dårlig. Hallens personale har forsøgt mange gange at behandle gulvet; men resultatet er stadig, at det er glat. Det er ikke muligt at benytte gulvet optimalt, idet der er
risiko for fald- og belastningsskader på idrætsudøverne.
I ansøgningen fremgår det, hvordan gulvet opleves i de forskellige idrætsgrene.
Foreningerne har været i dialog med Pro Gulve, som har en løsning på problemet. De kan hjælpe med en
løsning på problemet ved at lægge et nyt gulv oven på eksisterende guld. Det vil give bedre affjedring og
det nye gulv vil ikke være glat.
Administrationen er bekendt med disse problemer – helt tilbage fra, da hallen blev bygget.
Tidsplan: Sommerferien 2017.
Økonomi / budget: 279.540 kr. ex. moms.
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt. Hal 2 er en kommunal hal.
Idrætsrådets indstilling: OK med beløbet 279.540 kr.

Nummerering: 5
Ansøgningens titel: Depotbygning ved Tisvilde Hegn OK's klubhus
Ansøger / Kontakt: Tisvilde Hegn OK v/Svend Mortensen
E-mail: hegnsnyt@live.dk
Foreningens CVR-nr.: 30379675
Ansøgningens formål og indhold: At skaffe opbevaringsplads til klubbens materiel i form af telte, borde,
stole, vandbeholdere, skilte, afspærringsmaterial, postmarkeringer m.v. til brug ved foreningens arrangementer. Tidligere har det været opbevaret hos en privat; men det er der ikke mulighed for længere.
Tisvilde Hegn OK skal være medarrangør af Veteran VM i orienteringsløb i 2018, hvor det forventes mellem
4.-5.000 deltagere fra ind- og udland.
I december 2016 blev der stillet to containere på stedet med 6 meters indbyrdes afstad. Den videre plan er
at udføre en mellembygning og udføre en fælles tagkonstruktion og træbeklædte vægge, også udvendigt på
containerne, så det hele kommer til at fremtræde som én stor træbygning på 69 m2.
Tidsplan: Opdeles i 2 etaper – beskrevet i ansøgningen.
Økonomi / budget: Etape 1: 220.000 kr. + etape 2: 140.000 kr. / I alt 360.000 kr.
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt.
Idrætsrådets indstilling: OK med beløbet 180.000 kr.

Nummerering: 6
Ansøgningens titel: Kampus indretning midler / Kampsportshus i gl. Toftehal
Ansøger / Kontakt: Kampsportsklubber i Helsinge v/Lars Gierringe
E-mail: j.l.gierringe@mail.dk
Foreningens CVR-nr.: 34361258
Ansøgningens formål og indhold: Opstart af kampsportscenter i gl. Toftehal.
Opdeling af store sal med oprullelige lydvægge til 4 mindre sale, bløde måtter på 800 m2., opsætning af
skabe og skabsbænke til opbevaring af udstyr, opsætning af ribber, klatretove, spejle på skabslåger, søjler til
bokseringe. Derudover skal der etableres podie/-opbevaringsbænke.
Tidsplan: Sommer 2017
Økonomi / budget: 1 stk. siddepodie: 11.869 kr. – 24 stk. rekvisitskabe: 209.970 kr., 24 stk. opbevaringsbænke. 113.250 kr. samt 800 stk. måtter: 320.000 kr.
Samlet beløb: 655.089 kr. incl. moms
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt. Kommunal hal, der er under ombygning.
Idrætsrådets vurdering: OK med beløbet 356.660 kr.

Nummerering: 7
Ansøgningens titel: Nyt tag på Ridehus
Ansøger / Kontakt: Den selvejende institution Helsinge Ridecenter v/Agnete Christiansen
E-mail: ahcfredly@c.dk
Foreningens CVR-nr.: 33681801
Ansøgningens formål og indhold: Sikring af ridehallens værdi.
Ansøgningen indeholder beskrivelse af foreningens opstart i 1938. I 1971 fik foreningen adresse på
Husebyvej 13 i Skærød, hvor foreningen lejer sig ind. Ejendommen ejes af Helsinge Ridecenter, som er en
selvejende institution. I 1972 blev der opført et ridehus, således der kunne tilbydes ridning og
køreundervisning under tag. I 1989 blev der yderligere etableret et ridehus i forbindelse med det første,
således foreningen kunne afholde ridestævner indendørs med opvarmning.
Administrationen er bekendt med ønsket gennem de seneste år.
Tidsplan: Sommerperioden, hvor ridning kan foregå udendørs og hestene er på græs.
Økonomi / budget: Samlet budget 600.000 kr. incl. moms; ansøgningen indeholder redegørelse over andre
vedligeholdelsesopgaver på Centret....
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt.
Idrætsrådets vurdering: OK med beløbet 300.000 kr.

Nummerering: 8
Ansøgningens titel: Indoor-cycling og ”cykelbiograf” i Blistrup Foreningsfitness
Ansøger / Kontakt: Blistrup Foreningsfitness v/Brian Jensen
E-mail: formand@bsifitness.dk
Foreningens CVR-nr.: 36133430
Ansøgningens formål og indhold: At skabe attraktive tilbud i lokalområdet. At tilbyde indoor-cycling som
holdsport, da det er en populær aktivitet bland alle aldersgrupper.
Forenignen vil med hold i indoor-cycling få mulighed for at etablere et socialt fællesskab, f.eks. for borgere,
der er stoppet på arbejdsmarkedet.
Gribskov Kommune ejer lokalet, som aktiviteten skal udføres i. Blistrup Foreningsfitness ejer cyklerne og
tilhørende materiel.
Tidsplan: Så hurtigt som muligt.
Økonomi / budget: 11 cykler samt ”cykelbiograf” til 175.000 kr. incl. moms.
Adm. vurdering: Er ikke et reelt anlægsprojekt. Der er tale om materialer.
Idrætsrådets indstilling: Anbefales ikke, da det ikke er anlæg.

Nummerering: 9
Ansøgningens titel: Container til klubkajakker og klubgrej
Ansøger / Kontakt: Arresø Kajakklub v/Birte Lohse
E-mail: birte.lohse@gmail.com
Foreningens CVR-nr.: 36636505
Ansøgningens formål og indhold: At kunne stille havkajakker til rådighed for eksisterende og nye
medlemmer. Disse skal kunne lånes - og opbevares på bedste vis. Det gøres bedst i containere.
Foreningen har i forvejen 2 containere; men der er ikke plads nok, da foreningen er i rivende udvikling.
Foreningen startede op for et par år siden – og har nu 50 medlemmer, og der er en venteliste på ca. 25
personer. Medlemstilgangen har skabt øget aktivitet på Ramløse Havn, i Ramløse by og på Arresø.
Tidsplan: Foreningen har indhentet tilladelse til opsætning af containere, så de kan umiddelbart opsættes,
når det fornødne jord- og grusarbejde er udført. Forventes afsluttet senest 1. august 2017.
Økonomi / budget: 30.000 kr. incl. moms.
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt.
Idrætsrådets indstilling: OK med beløbet 30.000 kr.

Nummerering: 10
Ansøgningens titel: eSport GFK
Ansøger / Kontakt: Gilleleje Fodboldklub v/Stefan Mogensen.
E-mail: stefan.mogensen@stala.dk
Foreningens CVR-nr.: 30333926
Ansøgningens formål og indhold: Et stort antal 10-18 årige dyrker i dag ikke sport, da tiden med computer
og playstationspil vægtes højere. Foreningen vil gerne tiltrække disse unge for at opbyggge endnu mere
socialt engagement og få dem ”på græs” samt få dem til at deltage i andre aktiviteter, der indebærer
bevægelse.
Der skal etableres et Gamerrum med 10 stk. komplette gamer PC'er samt 2 PS4 med tilhørende konsoller
og skærme. Der skal købes licenter samt etableres en kraftig internetforbindelse. Tanken er, at det
etableres i GB-klubhuset på Idrætsvej i Gilleleje. Der skal være eSport-undervisning 1-2 gange ugentligt. En
typisk undervisningssituation/game tager 30-45 min. Ca. 2 gange månedligt vil der blive lavet aktiviteter,
der indebærer fysisk aktivitet. Foreningen har indhentet oplysninger og erfaringer fra andre foreninger, der
laver tilsvarende. Projektet henvender sig til alle unge på tværs af foreninger samt unge, der ikke er aktive i
foreninger. Projektet vil give de unge et større netværk og vil være medvirkende til, at de unge ser
hinanden på en anden måde, som igen vil bidrage positivt til deres trivsel .
Tidsplan: Med de ansøgte midler vil proejektet være i gang i midten af maj 2017.
Økonomi / budget: 125.000 kr. incl. moms. De resterende midler skaffes via indskud fra GFK m.fl.
Adm. vurdering: Er ikke et reelt anlægsprojekt. Der er tale om materialer.
Idrætsrådets indstilling: Anbefales ikke, da det ikke er anlæg.

Nummerering: 11
Ansøgningens titel: Aktivitetsbane med fokus på kropskontrol
Ansøger / Kontakt: Gribskov Rottweilerklub v/Rikke Djurhuus Mogensen
E-mail: rd@rottweiler.dk
Foreningens CVR-nr.: 32428509
Ansøgningens formål og indhold: Foreningen følger med i den nyeste viden omkring hundeadfærd og
indlæringsprincipper.
Der skal være god træning til hunde i alle aldre – lige fra tidlig hvalpeperioden til seniorhunden, samt en
uundværlig del af en genoptræning af hunde. Hund og ejer skal lave øvelser, der vækker de tabte sanser og
en aktivitetsbane vil gøre hundene mere kropsbevidste. Efter nogle ugers vedvarende træning begynder
hundene at bygge sine muskler op. Ved at have hundene på aktivitetsbane biver bevægelse en naturlig del
af hundenes bevægelsesrepetoire. Forhindringerne kan være af forskellig sværhedsgrad, så man kan
tilpasse det alt efter behov og ønske. Aktivitetsbanen tænkes etableret på hundetræningspladsen i Mårum.
Tidsplan: Sommeren 2017.
Økonomi / budget: 20.000 kr. incl. moms
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt. Det er en forudsætning, at der er indgået aftale og accept
med de øvrige hundeklubber, der benytter området. Ansøgningen kan evt. behandles i Kulturrådet.
Idrætsrådets vurdering: Anbefales ikke, ansøgningen videresendes til behandling i Kulturrådet.

Nummerering: 12
Ansøgningens titel: Mountainbike teknikbane i Græsted
Ansøger / Kontakt: Græsted MTB v/Klaus Mortensen
E-mail: kmo@mobilis.dk
Foreningens CVR-nr.: 36311517
Ansøgningens formål og indhold: MTB-Teknikbanen tænkes som et supplement til foreningens ture i de
nærliggende skove. Banen er tænkt til at kunne benyttes af MTB-ryttere på alle niveauer, børn såvel
voksne. En MTB-bane vil kunne hjælpe med at udbygge rytternes færdigheder til gavn og alles sikkerhed i
skoven. Banen vil i høj grad også kunne benyttes til sjov og anderledes kørsel for både erfarne ryttere og
nybegyndere. Banen skal være offentlig tilgængelig. Banen vil formentlig kunne tiltrække turister og
borgere fra det meste af Nordsjælland.
Banen formes efter behov og så vidt muligt ind i terrænet og omgivelserne. Der kan laves en bred variation
af tekniske elementer forskellige steder i banens forløb.
Tidsplan: Ikke angivet i ansøgningen, ud over: at det vil tage 3-6 uger.
Økonomi / budget: 500.000 kr. ex. moms.
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt. Området er kommunalt ejet.
Idrætsrådets vurdering: OK med beløbet 150.000 kr.

Nummerering: 13
Ansøgningens titel: Udvikling af Gribskov Rideklub 2017-2019
Ansøger / Kontakt: Gribskov Rideklub v/Anne-Marie herrguth Hoffmann
Email: am@herrguthhoffmann.com
Foreningens CVR-nr.: 82973028
Ansøgningens formål og indhold: Foreningen har i dag en stor handicapafdeling og en stor
rideskoleafdeling, som de ønsker at fastholde og udvikle. Udviklingen skal bl.a. ske ved at kunne tilbyde
optimale forhold som grundlag for at skabe socialt samvær. De fysiske rammer skal være venlige og
indbydende og de skal leve op til nutidige sikkerheds- og sundhedsmæssige standarder. Foreningen vil
skabe et attraktivt miljø for socialt samvær, attraktive og udviklende træningsmuligheder samt sikre
opdaterede sikkerheds- og sundhedsmæssige ansvarlige træningsforhold.
Ansøgningen indeholder beskrivelse af Fase 1, Fase 2 og Fase 3.
Tidsplan: Fase 1: 2017, Fase 2: 2017-2018 og fase 3: 2018-2019
Økonomi / budget: 139.450 kr. ex. moms.
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt. Vær obs på, at banen anlægges på privat grund. Det
anbefales, at der udarbejdes en brugsaftale mellem forening og ejer for at sikre fremtidig anvendelse,
såfremt ansøgning imødekommes.
Idrætsrådets vurdering: OK med beløbet 100.000 kr. og med følgende bemærkning: Forbehold for ejerskab
– og at der kan laves brugsaftale på 3 år med udlejer. Hvis beløbet ikke bruges her, så overgår det til
kampsportscenter.

Nummerering: 14
Ansøgningens titel: Anlæg af ridebane – for at kunne afholde ridestævner
Ansøger / Kontakt: Blistrup og Omegns Rideklub v/Birgitte Pollas

E-mail: birgittepollas@gmail.com

Foreningens CVR-nr.: 32998488
Ansøgningens formål og indhold: At kunne afholde ridestævner for rideklubberne i lokalområdet.
Foreningen har en fin indhegnet, veldrænet og olan udendørs ridebane; men ridebunden er meget tung at
ride i. Gruset, der er i bunden af banen skal graves af, og så skal de laves en ny bund.
Tidsplan: Forsommeren 2017.
Økonomi / budget: 82.000 kr.
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt. Vær obs på, at banen anlægges på privat grund. Det
anbefales, at der udarbejdes en brugsaftale mellem forening og ejer for at sikre fremtidig anvendelse,
såfremt ansøgning imødekommes.
Foreningen modtager ikke lokaletilskud (det er efter eget ønske – og har heller ikke søgt)
Idrætsrådets vurdering: OK med beløbet 60.000 kr. og med følgende bemærkning: Forbehold for ejerskab
– og at der kan laves brugsaftale på 3 år med udlejer. Hvis beløbet ikke bruges her, så overgår det til
kampsportscenter.

Nummerering: 15
Ansøgningens titel: Fremtidssikring af Vejby-idrætten, Fase 1 projektering
Ansøger / Kontakt: Vejby Idrætsforening v/Niels Jørgen Larsen
E-mail: njl1958@gmail.com
Foreningens CVR-nr.: 50691152
Ansøgningens formål og indhold: udbygning af idrætsfaciliteterne i Vejby-Tisvilde området. For at leve op
til fremtidens krav og behov fra børn og unge, voksne og ældre er der brug for at forbedre faciliteterne i
Vejby-Tisvildeområdet. Foreningen vil gene være med til at tiltrække nye tilflyttere; men det kræver, at der
er nogle tidsvarende faciliteter. Udbygning af idrætsfaciliteterne opdeles i fire trin, hvor rækkefølgen ikke er
endelig prioriteret:
1. Udbygning af idrætshuset m/holdtræningslokale, spinningslokale og øgede kvm. til fitnessbrug
2. Opførelse af ny (fodbold)bygning med ekstra omklædning m.v.
3. Udbygning af Vejbyhallen med ekstra omklædning m.v.
4. Anlæg af en 11 mands kustgræsbane og yderligere forbedring af udefaciliteterne.
Et samlet overslag over disse 4 projekter vil beløbe sig til samlet 12-15 mio. kr.
Tidsplan: Fase 1: Sommeren 2017.
Økonomi / budget: 60.000 kr. incl. moms.
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt. Er starten på anlæg
Idrætsrådets vurdering: OK med beløbet 60.000 kr.

Nummerering: 16
Ansøgningens titel: Brobygning sportsligt og socialt mellem skole og boldbaner, Fase 2
Ansøger / Kontakt: Vejby Idrætsforening v/Niels Jøregn Larsen – i samarbejde med Sankt Helene Skole.
E-mail: njl1958@gmail.com

Foreningens CVR-nr.: 50691152

Ansøgningens formål og indhold: Vejby-Tisvilde ønsker at bygge bro mellem det sportslige og det sociale,
skabe fastholdelse i lokalmiljøet, det attraktive lokalsamfund og skabe en helt konkret fysisk platform, hvor
kommunens beboere samt besøgende og turister kan hytte sig. Arealet mellem forenignens idrætsplads og
Vejbyhellen/-skolen er allerede valgt til formålet med etablering af multibane, træningsanlæg, legeredskaber, beachvolleybane og bålplads samt det projekt, der af Gribskov Kommune er bevilget midler til i 2016.
Projektet skal binde aldersgrupperne sammen og skabe aktive muligheder for områdets børn. Et samlingspunkt for social aktvitet med fokus på udeliv. Yderligere ansøgning skal føre til de oprindelige ønsker, da der
blev ansøgt om i alt 350.000 kr.
Tidsplan: Udføres så vidt muligt i foråret 2017.
Økonomi / budget: 100.000 kr. incl. moms.
Adm. vurdering: OK - er reelt anlægsprojekt.
Idrætsrådets vurdering: OK med beløbet 100.000 kr.

Nummerering: 17
Ansøgningens titel: GB Foreningsfitness
Ansøger / Kontakt: Gilleleje Boldklub (GB) v/Erling Bertrand
E-mail: bertrand.erling@gmail.com
Foreningens CVR-nr.: 33989210
Ansøgningens formål og indhold: At udvikle og øge sundhed og motion, bevægelse og balance, udholdenhed og styrke blandt brugerne i Gilleleje-området og inden for klubberne i GB, hvor der er et stort behov
for fysiske aktiviteter.
Fysisk træning under ledelse af instruktører fra Gilleleje Bokseklub på et bredt sammensat fitnessredskaber
tilpasset alle træningsmål for hold- og enkeltpersoner i alle aldre fra klubberne i GB, individuelle
medlemmer af GB Foreningsfitness fra GB-klubberne samt nye medlemmer af GB Foreningsfitness.
Tidsplan: i løbet af foråret 2017.
Økonomi / budget: 85.000 kr.
(GB har opsparet 85.000 kr. og de har opnået støtte fra Nordea Fonden på 50.000 kr).
Adm. vurdering: Er ikke et reelt anlægsprojekt. Der er tale om materialer.
Idrætsrådets indstilling: Anbefales ikke, da det ikke er anlæg.

