
 
 

Ansøgning om tilskud 
til nye bander 
 
Idrætsforeningen Idom-Råsted søger om 50.000 kr i støtte til indkøb af nye bander, så gulvet i 
idrætshallen kan deles på tværs i mindre ”aktivitetsrum”, og på den både bedre tilpasses nye 
bruger-grupper og nye former for idræt, leg og bevægelse.  
Samtidig ønskes en udskiftning af de eksisterende træbander, hvoraf mange stammer fra hallens 
ibrugtagning i 1977. Banderne er nedslidte, tunge og meget arbejdsbelastende at håndtere både 
for os og personalet i Plexus. Banderne ønskes derfor udskiftet med nye letvægtsbander, som kan 
håndteres af èn person. 
I de senere år har arbejdet med at stille bander op og tage dem ned igen fyldt meget for alle, fordi 
idrætshallen bruges til flere forskellige aktiviteter end tidligere. 
Nye bander og nye måder at dele halgulvet op på vil give langt større fleksibilitet i brugen af 
hallen.  Det vil gøre det muligt hurtigere og oftere at sætte bander op og tage bander ned, og på 
den måde tilpasse hallen, brugernes forskellige aktiviteter og ønsker. 
I de senere år har der således været stigende efterspørgsel på hal-tid til: 

 Familie-arrangementer med mulighed for forskellig leg og boldspil samtidigt. 
 Firma-arrangementer med forskellige idrætsaktiviteter samtidigt. 

Til næste år overvejer vi at kombinere spis-sammen-aftnerne med familieidræt, hvor man både før 
og efter, man har spist, kan deltage i forskellige bevægelses-aktiviteter i hallen. 
 

Flere børn spiller 
indefodbold 
 
Idom-Råsted Idrætsforening har i 2016 indledt et fodboldsamarbejde med Nr. Felding under 
navnet FC FRI. Samarbejdet har været en saltvandsindsprøjtning for børnefodbolden. 
Nu er der børn nok til at stille hold i alle rækker. Nu er der engagerede trænere til både udendørs 
og indendørs fodbold. 
Det har givet større brug af hallen til indendørs fodbold…. Og derfor større behov for tidssvarende 
bander, der let og ubesværet kan stilles op og tages ned 
 

Færre har behov 
for en hel hal 
 
Samtidig med at efterspørgslen på hal-tid til indefodbold har været stigende, oplever 
Idrætsforeningen, et generelt fald i aktiviteter, som fordrer en hel håndboldbane.  
I de traditionelle idrætsgrene som fodbold, håndbold, gymnastik er der aktiviteter/træning for helt 
små børn for hvem, et helt halgulv er overvældende og uoverskuelig. 
Både, når det gælder håndbold og fodbold har det meget mere værdi for de mindste at spille i 
afgrænsede rum på tværs af halgulvet. 



Vores hal er bygget sammen med børnehuset Solkær, der er daginstitution med børn fra 
vuggestue til fritidshjem. Solkær kan bruge hallen til leg, tummel og idrætsaktiviteter i 
institutionens åbningstid…. når hallen ikke er optaget til andre aktiviteter. 
Aftalen har haft en positiv afsmitning på børnenes motorik. I hallen oplever de, at leg og fysisk 
aktivitet er sjovt. På den måde bliver daginstitutionen fødekæde til Idom-Råsted Idrætsforening. 
Men det er et stort ønske, at hallen kan deles op i mindre, mere overskuelige aktivitetsrum, så 
flere børn kan dyrke forskellige aktiviteter samtidig. 
 
Hallen har også fået en stigende bruger-gruppe af pensionister, der efterspørger mindre baner, 
der er afgrænset af bander til forskellige former for boldspil. 
Idrætsforeningen oplever generelt, at hallen i stigende grad efterspørges til selvorganiserede 
idrætsaktiviteter, sommetider med mange forskellige aktiviteter på en gang, sommetider med få 
deltagere, sommetider med mange, hvorfor en opdeling af hallen i fleksible rum er ønskelig. 
For Idrætsforeningen er det et mål, at hallen er Idom-Råsteds legeplads. 
Det er her vi mødes til foreningsidræt. 
Men det er også her, vi leger, vi spiller bold, vi er sammen om fysisk aktivitet, når eller hvis vi ikke 
går til idræt i forenings-regi. 
Vi tror på fællesskabet og værdierne i foreningsidrætten. 
Men vi forsager hverken den uorganiserede eller den selvorganiserede idræt. 
Vi ønsker først og fremmest en hal, der bliver brugt!  
 
 

Derfor ønsker vi 
en hal der kan 
opdeles på tværs 
 
 

 Små aktivitetsrum betyder, at der kan foregå flere forskellige aktiviteter på hal-gulvet  
samtidigt. 

 Små aktivitetsrum betyder, at børn i forskellige aldre kan være i hallen samtidigt og afvikle 
aktiviteter hver for sig uden at genere hinanden 

 Små aktivitetsrum gør området, som aktiviteten foregår på mere overskuelig for både de 
yngste og de ældste brugere af hallen. 

 Små aktivitetsrum gør det nemmere at afvikle forskellige former for boldspil i de årgange, 
hvor deltagerantallet er lille 

 Små aktivitetsrum gør, at alle får en mere intens oplevelse af idræts-aktiviteten. 
 

 
Økonomi 
 
Idrætsforeningen har fået tilbud fra firmaet Tress på nye letvægts-bander, transportvogne til 
bander og opboring og støbning af nye bøsninger i halgulvet. Tilbuddet lyder på 194.073 kr. incl 
moms (vedlagt ansøgningen).   



Omkostningen til nye bander er væsentlig mere, end institutionen og områdets foreningsliv kan 
magte alene. 
Vi har brug for ekstern støtte 
Vi har udarbejdet et finansierings-budget, baseret på at de samlede projekt-omkostninger vil være 
200.000 kr (tilbuddet fra Tress + uforudsete udgifter. 
 
Budgettet og Tidsplan ser således ud. 
 
Vi vil selv kunne yde et tilskud på (vindmøllepenge) 66.000kr. + DGI tilskud på 50.000kr. 
Vi er ligeså stille startet op, da DGI tilskuddet skal bruges inden årets udgang. Idrætsforeningen 
ville jo gerne afslutte det helt, men mangler de resterende penge. 
 
 
Vi håber, at I vil se velvilligt på ansøgningen og bidrage til den fortsatte udvikling af foreningslivet i 
Idom-Råsted og mangfoldigheden i brugen af idrætsfaciliteterne i Idrætsforeningen. 
 
På vegne af Idrætsforeningen IRIF 
Elsebeth Nicolaisen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


