Ansøgning til sponsorpuljen.
Vi har i Hvidovre Skøjte Klub haft en fantastisk sæson, hvor vi har øget
medlemstallet til 150, som tæller 18 eliteløbere og 132 breddeløbere i alderen 360 år. Vi har i sæsonen oprettet et nyt hold for de helt små på 3-5 år, Bambiholdet, så vi nu har tilbud til alle aldersgrupper og alle niveauer.
Vi har flyttet en del af vores eliteløbere, så klubben nu har 1 Mesterskabs-løber
og 17 Konkurrence-løbere, heraf 3 løbere som kvalificerede sig til den
internationale konkurrence, Skate Copenhagen, hvor vi igen i år var så heldige at
have borgmester, Helle Adelborg, til at overrække medaljer.
Vores eliteløbere har deltaget i konkurrencer i hele landet og har også hentet en
del medaljer. Alle løbere har repræsenteret Hvidovre i vores flotte klubjakker
med kommunens logo på.
Vi modtog sidste år 30.000 kroner fra sponsorpuljen og vi håber at komme i
betragtning igen i år.
Vi brugte pengene på klubjakker til vores konkurrenceløbere, ballettræning samt
tilskud til vores camp i vinterferien, hvor vi brugte en koreograf og skøjtetræner
fra Paris, som fik arbejdet på løbernes programmer og tilføjet noget udtryk og
koreografi, som de havde stor gavn af.
Vores skøjtecamp i uge 7 var en kæmpe succes med 90 løbere på alle niveauer på
is i 3 dage og noget vi planlægger at gentage i 2017.
Vi har afholdt åbent hus arrangementer to søndage i december, som var en
succes med over 100 børn og voksne til prøvetimer og hvor vi fik en del nye
medlemmer.
Vi er en klub i stadig udvikling og fremgang. Vi har en dygtig og arbejdsom
bestyrelse, nogle dygtige trænere, en masse frivillige forældre samt en masse
glade skøjteløbere og vi har mål og visioner for fremtiden, som vi håber at kunne
få sponsorpuljens støtte til at opnå.
Målet for næste sæson er, at hæve niveauet i eliten samt at rekruttere endnu
flere små løbere til vores skøjteskole så vi, ud over at tilbyde en dejlig sport til
kommunens børn, også kan opbygge den fremtidige elite i klubben.
Derudover vil vi gerne rekruttere endnu flere teenagere og fastholde dem i en
klub hvor de både kan få motion, udfordringer og socialt fællesskab, samt
fastholde dem på sigt ved også fremover at have voksen-hold, et hold som vi
prioriterer på trods af, at vi ikke modtager aktivitetstilskud til den aldersgruppe.
Med støtte fra sponsorpuljen vil vi kunne arbejde målrettet på at få flere af
kommunens børn til at gå til idræt, fastholde de unge samt løfte klubbens elite til
gavn for både klubben, løberne selv og Hvidovre Kommune.

Projektbeskrivelse
Rekrutteringskampagne i august og september for at få endnu flere af
kommunens børn til at gå til skøjteløb. Gøres ved afholdelse af åbent hus,
annoncer i dagblade og plakater i vuggestuer, børnehaver, skoler og SFO’er.
Rekruttering af flere unge til sporten ved undervisning af kommunens
udskolingsklasser samt rekrutteringskampagne med plakater og film bl.a. på
facebook.
Minimering af sportsskader ved at have en fysioterapeut tilknyttet.
Løft af klubbens elite ved at have en professionel koreograf til at arbejde med
alle løbernes programmer og tilføje udtryk og koreografi samt ballettræning.
Træningscamps for alle niveauer, en i vinterferien og en i sommerferien.
Reklame for Hvidovre Kommune på løbernes tøj.
Budget for projektet
Annoncer og plakater kr. 10.000,Reklamefilm kr. 5000,Løn til trænere ved undervisning af skoleklasser, 8 uger af 4 lektioner 32 x 250 =
kr. 8000,Tilskud til gæstetræner, Florentine Houdiniere fra Frankrig, kr. 20.000,Tilknytning af fysioterapeut til forebyggelse af skader, kr. 5000,Ballettræning, kr. 5000,Tilskud til træningscamps, 20 løbere på sommercamp i Odense og 40 løbere på
vores egen camp i vinterferien, 60 x 500 = kr. 30.000,Klubtrøjer til alle vores konkurrenceløbere og funskate løbere, 30 x 200 = kr.
6000,Beløb ansøgt i alt 89.000
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