Til Kultur- og Fritidsafdelingen

23-09-2014

Ansøgning om tilskud til deltagelse iNevza Clubs Championship 2014-15

Hvidovre Volleyball Klub (HVK) ansøger hermed om økonomisk opbakning fra Kultur- og fritidsudvalget, til at deltage i
gruppespillet i De Nordiske mesterskaber (Nevza Clubs Championship/NCC) i volleyball for herrer d: http://nevza.com/
Klubbens elite-liga-herre-hold har fået tildelt et wildcard via sidste sæsons 6.plads i volleyligaen, og er i pulje med de
norske mestre fra BK Tromsø, og de svenske mestre fra Falkenberg samt Middelfart Volleyball Klub som vandt DM
bronze sidste sæson og er spækket med danske landsholdsspillere. Puljespillets som foregår 31.oktober til 2.
november i Middelfart og har som beskrevet fire deltagere hvoraf de to bedste avancerer til finalepuljen som afvikles i
februar 2015.
Det er svært at kvalificere sig til deltagelse i international volleyball, og skal oftest ses som et produkt af langsigtet
elitesatsning, og nu har vi i Hvidovre Volleyball Klub igen fået muligheden for at deltage i de nordiske mesterskaber,
hvilket vi er rigtig glade for. Derved retter vi desuden fokus på sporten lokalt, måler os med de bedste i norden og
samtidig får vi mulighed for at profilere Hvidovre nationalt.
Vi forventer at Kanal Sport sender live fra turneringen, og da vi i klubben har været så heldige at kunne tilknyttet den
danske landsholdsstjerne Mads Ditlevsen til klubben og byen, vil der være eksponeringsværdien fra diverse medier
være høj.
Da udgifterne til deltagelsen, som man kan læse i de vedhæftede regulativer og se i regnskabet herunder, er meget
høje søger vi om politisk velvilje og økonomisk opbakning til at deltage med 14 spillere, 1 Head Coach, 1 Team
Manager, 1 Fysioterapeut i alt 17 personer.
Vi håber at udvalget kan se fordele for byen ved deltagelse i denne form for internationale events, og appellerer til
jeres fulde støtte.

Udgifter:

Forplejning, Overnatning

17 personer x 75 EURO x 2 dage

kr. 19.125,-

Transport, bro
Brændstof: 2(tur/retur) x 200km x 2kr/km x 4 + Bro (4 biler x 440)

kr. 4.960,-

Deltagergebyr

kr. 3.000,-

400 EURO
I alt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hvidovre Volleyball Klub

kr. 27.085,-

