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Ansøgning om støtte/tilskud til indkøb af boldmaskine til Dall Ferslev IF badminton.  
På vegne af badminton afdelingen under Dall Ferslev IF vil jeg hermed gerne ansøge Dall Villabys Støtteforening om 
tilskud til indkøb af en boldmaskine. 

 

” Dall Ferslev IF badminton har god tilslutning af ungdomsspillere, som hver onsdag og fredag eftermiddag 
træner på banerne i Ferslev hallen. 

- Vi ønsker at kunne udfordre vores unge spillere lidt mere i den ugentlige træning med en boldmaskine. 
Maskinen kan både bruges af nybegyndere der gerne vil øve de forskellige slag, men også af de øvede 
spillere, som gerne vil finpudsede slagene. Udover at spillerne lærer noget, så synes de, det er et utrolig sjovt 
trænings-indslag at prøve kræfter med en boldmaskine. 

Vi oplever en fin fremgang af især ungdomsspillere og for at fastholde den udvikling har vi valgt at investere i 
en boldmaskine, den kan skyde op til 180 bolde ud i alle retninger. 

Badminton er en sportsgren med masser af god motion og socialt samvær og lige nu har vi klubben 100  - 
120 aktive badmintonspillere fordelt på ungdomsspillere, seniorer og motionister.” 

 

Vi er i fuld gang med at undersøge markedet, og må konstatere at priserne på den type udstyr kræver vi får lidt 
økonomisk hjælp. Vi vil derfor gerne ansøge om et tilskud på 5000,-  Skulle der være ydeliger spørgsmål er vi 
selvfølgelig klar til at svare. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Møller 
USU DFI Badminton  

DFI BADMINTON
Ansøgning om støtte til istandsættelse/indretning af rytterstuen ved Finstrupgård.

Jeg ansøger hermed om 5000 kr. i støtte til
istandsættelse/indretning af rytterstuen ved
Finstrupgård, på vegnende af elevskole ud-
valget.
Rytterstuen er et lokale på 1. sal ved hal B,
med fin udsyn over ridehallen. Lokalet bære
præg af, at der ikke er gjort noget i en årrække. I 
den forbindelse er vi en gruppe forældre, som
gerne vil gøre lokalet mere indbydende.

Lokalet bliver pt. benyttet af ryttere 
og  forældre, som har sin gang på 
rideskolen. Vores tanke er, ved at gøre
det mere indbydende, at det ville 
kunne bruges endnu mere. Lokalet er 
åbnet i rideskolens åbningstid fra 
8.00-21.00, hvilket giver god 
mulighed for andre brugere, 
eksempelvis ville dagplejerne, 
legestuer og børnehaver kunne 
benytte lokalet, så der kan leges og 
ses ridning,og mulighed for at spise 
madpakker i lokalet,  eller andre 
interesseret.

Håber vi for muligheden for, at lave et godt samlingssted på Finstrupgård rideskole, til gavn og 
glæde for mange.

På vejende af elevskole udvalget.

Peter Hornstrup
gultentorpvej@gmail.com
tele 40732532

FINSTRUPGÅRD

FRITIDSHUSET

Ansøgning  til inventar til fritidshuset 

Vi kunne rigtig god tænke os at få 2 nye stål rulleborde som koster 2498,75 pr stk

 

Da dem vi har er rigtig slidte og hjulene falder af, da det bliver benyttet af rigtig mange lejere. 

Mvh Janni Skov Thomsen 

 Bestyrer af Fritidshuset 

 

 

ANSØGNING TIL HÅNDBOLD AFDELINGEN 

 

VI VIL GERNE SØGE STØTTE PÅ 5000,- KRONER TIL NYE 
HÅNDBOLD MÅL I ALUMINIUM, DA DEM VI HAR NU ER AF 
TRÆ OG MEGET SLIDTE, SAMT MAN KAN GODT RISIKERE AT 
FÅ EN FLIS I FINGEREN. 

SÅ DERFOR KUNNE VI GODT TÆNKE OS NOGLE I 
ALUMINIUM, DA DE ER LETTERE AT RENGØRE SAMT 
NEMMERE AT FLYTTE RUNDT MED.  

 

HILSEN HÅNDBOLD BESTYRELSEN  

 
 

DFI HÅNDBOLD


