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Udviklingspuljen
2018-2020
Om udviklingspuljen
Udviklingspuljen har til formål at
understøtte de foreninger, der igennem
forenings- og aktivitetsudvikling aktivt
medvirker til at opnå Floorballsportens
målsætninger i Bevæg Dig For Livet.

Puljen understøtter foreningsprojekter,
hvor det tydeligt fremgår, at foreningen
ønsker at tage medansvar for visionen og
måltallene.

Den samlede pulje  for perioden er:
2018: 300.000 kr.
2019: 250.000 kr.
2020: 155.000 kr.

Udviklingspuljens fokusområder
Udviklingspuljen understøtter både
projekter indenfor forenings- og
aktivitetsudvikling.

Der vil være særligt fokus på projekter,
der beskæftiger sig med MotionsFloorball
henvendt til både børn og voksne.

Projektansøgninger som har fokus på at
få flere piger, kvinder og teenagere i gang
med at spille floorball, vil blive læst med
særlig interesse.

I tilfælde af mange ansøgninger, vil

projektansøgninger, som kommer fra
foreninger, der har indgået en spydspids-
eller gazelleaftale, blive tilgodeset.

Hvem kan søge?
Alle medlemsforeninger i Floorball
Danmark eller DGI kan søge om
puljemidler til udviklingsprojekter.

Hvad kan jeg søge midler til?
Der kan ansøges om midler til disse
udviklingsområder:

Opstart af MotionsFloorball.
Opstart af floorball for nye målgrupper.
Opstart af nye hold.
Opkvalificering af frivillige og trænere.
Projekter vedr. kommunikation og PR.
Projekter der handler om at hverve nye
medlemmer.
Projekter der handler om at styrke
frivilligheden i foreningen.
Afvikling af MotionsFloorball-
stævner/-events.

Hvor meget kan jeg søge om?
Din forening kan ansøge om helt op til
5.000 kr. pr. projekt eller
udviklingsområde. Samme forening kan
dog maksimalt søge om midler fra
udviklingspuljen til to projekter om året.
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Hvordan søger jeg?
Puljen søges ved, at du og din forening
enten selv, eller i samarbejde med jeres
lokale BDFL-konsulent, udfylder et
aftalepapir, som beskriver den indsats, I
ønsker at søge støtte til.

I aftalepapiret skal det angives, om
foreningen også søger midler fra andre
puljer til indsatsen.

BDFL-konsulenten indstiller efterfølgende
ansøgningen til projektledelsen i BDFL
Floorball.

Midlerne udbetales, når ansøgningen er
godkendt, og foreningen indsender
dokumentation for ugifterne.

Kom godt i gang
Kontakt din lokale BDFL-konsulent, hvis I
ønsker hjælp til at søge midler fra
udviklingspuljen.

Alle vores konsulenter samt alle ansatte i
Floorball Danmark står altid parate med
gode råd og en hjælpende hånd, så tøv
aldrig med at kontakte os, hvis din
forening har brug for hjælp.

Find kontaktinformationerne på din lokale
BDFL-konsulent og Floorball Danmarks
kontaktperson på bagsiden af denne
folder.



KONTAKT OS:

DGI Storkøbenhavn & DGI Nordsjælland:
Erik Lennart Petersen, 20 34 99 81, mail: erik.lennart.petersen@dgi.dk
Mette Baastrup, 30 57 21 58, mail: mette.baastrup@dgi.dk

DGI Midt- og Vestsjælland:
Jens Hagbarth, 31 38 38 11, mail: jens.hagbarth@dgi.dk

DGI Nordjylland:
Jens Radmer, 20 87 18 05, mail: jens.radmer@dgi.dk

DGI Midtjylland & DGI Vestjylland:
Mikkel Holm Thomsen, 6146 2627, mail: mikkel.holm.thomsen@dgi.dk

DGI Østjylland & DGI Sydøstjylland:
Thomas Grasbakken, 2912 35 82, mail: thomas.skaug.grasbakken@dgi.dk

DGI Sønderjylland, DGI Sydvest og DGI Fyn:
Stine Søndergård, 21 30 27 86, mail: stine.soendergaard@dgi.dk

FLOORBALL DANMARK
Camilla Faber Huhnke Andersen,  60 17 70 19, mail: can@floorball.dk

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.


