Hvidovre d. 13. maj 2016
Ansøgning om del af sponsorpuljen.
Hermed ansøger Hvidovre Kajakklub om support fra sponsorpuljen 1. maj 2016
– 30. april 2018.
Forslag til projekt
Hvidovre Kajakklub foreslår at samarbejdet mellem Langhøjskolen og Hvidovre
Kajakklub, som blev startet sidste år, fortsætter og udbygges med andre,
nærliggende skoler. Her forestiller vi os at vi vil tage kontakt til nærliggende
skoler såsom Engstrandskolen med deres idrætselitelinje, Risbjergsskolen og
Dansborgskolen.
Samarbejdet består i et fast og varigt samarbejde hvor kajakklubben inviterer til
idrætsdag for 6.- eller 7. klasser hvert år.
Eleverne vil få indblik i kajakroning som sport og hvordan man opøver sine rokompetencer via ATK (Aldersrelateret træningskoncept), som er den
træningsform, som anvendes indenfor kajakroningen. For den sponsorstøtte,
som vi ansøger om, vil vi ansætte ATK trænere, som kunne give eleverne en
professionel introduktion til sporten og vise den røde tråd fra ungdomsarbejde
til elitetræning.
Hvad får kommunen ud af et sådant samarbejde?
Den nye skolereform lægger op til et større samarbejde med sporten i
foreningslivet. Vi forestiller os at det vil være givende for eleverne at se andre
sportsgrene end de mere gængse. Ligeledes er vi af den opfattelse at eleverne vil
få øjnene op for de mange flotte sportsresultater, der er opnået i de mange
idrætsklubber i Hvidovre og hvor Hvidovre kajakklub også kan regnes med.
Hvidovre Kajakklub planlægger at fortsætte det gode samarbejde med
Langhøjskolen, som blev indledt sidste år. Samarbejdet består i et tilbud om at
tilbringe en skoledag som idrætsdag i klubben, hvor eleverne får en introduktion
til kajaksporten.

Såfremt Hvidovre Kommune ønsker at støtte dette arbejde, vil kommunen, som
sponsor af Hvidovre Kajakklub, få logoet placeret dels på klubbens gavl, på
beachflags ved stævner, på klubbens hjemmeside og på træningstøjet for vore
ungdomsroere, der deltager i stævner.
Hvad får Hvidovre Kajakklub ud at samarbejdet?
I Hvidovre Kajakklub har vi en lille gruppe af motiverede ungdomsroere og vi
håber på, at med et sådant samarbejde, som er skitseret, at kunne få flere unge
til at ro kajak hos os.
Gennem mange år har klubben haft mange roere, der har præsteret på topplan i
Danmark og også har opnået topplaceringer i internationale sammenhænge.
Hvidovre Kajakklubs roere er gennem mange år blevet hædret ved kommunens
årlige hædring. At opbygge en solid ungdomsafdeling, der ovenikøbet kan gøre
sig gældende på topplan er et arbejde, som Hvidovre Kajakklub arbejder
dedikeret og strategisk med under anerkendelse af, at det er et stort arbejde. De
næste årgange, som er ved at gøre sig flot gældende på robanerne er U12, U14
og U16 roere, og der er lagt en detaljeret plan for deres fremtidige træning, så de
kan fortsætte den gode udvikling.
Den samlede ansøgning fra Hvidovre Kajakklub ser derfor således ud:
Støtte til aflønning af trænere
Afholdelse af træningsdage med skoler
Støtte til indkøb af ungdomskapkajakker

10.000
10.000
30.000
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kr
kr

I alt

50.000

Kr

Kajaksport er en sport, der kræver intensiv træning gennem mange år; man
taler om at man, for at kunne blive en god roer, skal træne i mindst 10.000 timer.
Det kræver selvsagt et stort engagement fra både roere og trænere og et stort
tilbud af træningspas pr uge, for rigtig opnå den nødvendige styrke og hastighed.
Der søges derfor om 10.000 kr til honorering af trænere. Trænerhonorar består
af betaling af grej og træningstøj, støtte til træningsture og andet, men ikke en
decideret aflønning.
Derudover ansøges om 30.000 kr til indkøb af et antal ungdomskapkajakker,
som er specielt udformet til unge og lette roere.

Som beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil Hvidovre Kajakklub fremlægge
midtvejsevalueringen til april 2017 med en statusopdatering på de her
beskrevne projekter.
Såfremt der er punkter i denne ansøgning, der fremstår uklare, så kontakt
endelig formand Johanna Åkerman Nielsen på mobil 24886014 eller mail:
johannaaakerman@gmail.com

Med venlig hilsen

Johanna Åkerman Nielsen

