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Ansøgning om middler til HvIK fra Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje
Vi har 3 ønsker som alle kan være med til at løfter foreningen HvIK.
Første ansøgning er om middler til at opbygge det nye rum vi har fået stillet til
rådighed I hal 2, efter Isstock.
Anden ønske er om middler til vores rekutering af nye medlemmer. Ishockey er en
dyr sport at starte op til og vi har derfor udlånsudstyr som kan benyttes den første
måned, så barnet og forældrene kan komme godt igang. Samme udstyr er tiltænkt at
indgå I et kommende skoleprojekt hvor kommunens indskoling kan komme op og
prøve krafter med ishockey sporten.
Trejde ønske er om middler til at forbedre vores udstyr som bruges til lej isen.

1) Ansøgning om midler til opbygning reoler til udlåning af udstyr til vores rekutering
og som forberedelse til på sigt at kunne håndterer udlevering af udstyr til
skoleprojektet.
Vi levere manpoweren til dette og søger om byggematerialer til projektet.
Til obygning af reoler
12 OBS/3 18 mm byggeplader 122x244 a 240 kr =
80 m Høvlet regler 45x95 a 12 kr pr. meter =

2.880,960,-

Skruer og vinkler

1.160,-

Samlet pris

5.000,-

2

2) Ansøgning om midler til at supplerer op på vores rekuteringsudstyr, som på sigt
også vil indgå I skoleprojektet..
Vi har haft stor succes med udlåning af udstyr til nye medlemmer, men er også
underlagt at vi ikke har nok når der er mest tryk på udlåningen og rekuteringen, og at
meget af udstyret er slidt og utillsvarende.
Vi har indtil nu I denne sæson været ude og købe udstyr, så vi nu har 10 komplette
sæt til udlån. Vi vil rejse øvrige midler således at vi kan nå op på 28-30 sæt, så det vil
være muligt at inviterer skoleklasser I alederen 7-9 år op til ishockey I den
kommende sæson, med opstart I august.
Indkøb af udstyr:
Børn 8 år opstarts udstyr :skøjter, stav, hjelm, panser,bukser,handsker,taske,,
strømper, halskrave : 3.500,- kr pr. sæt, vi søger om 10 stk = 35.000,- kr

3)Ansøgning om suplerende udstyr til Lej-Isen
Der er stor slitage på det udstyr som bruges til Lej-isen.
Lej isen er en god indtægtskilde til klubbens drift, søger vi om opdatering af udstyr,
hvor specielt hjelme er utilsvarende, skøjterne er slidte og trænger til en opdatering
sammen med tasker og panser, busker og handsker.
Det er primært hjelme og skøjter vi søger om midler til:
20 hjelme CCM FL40 a 500,- kr =

10.000,- kr

20 par skøjter a 800,- kr

16.000,- kr

10 par handsker a 350,- kr
Total

3.500,- kr
29.500,- kr

Øvrigt udstyr i form af panser, bukser og stave sørger HvIK selv for at supplerer op
med.
Med venlig hilsen
Henrik Thomsen
Foemand: kontakt@hvik.dk -

