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Nr.

Forening

Titel

Beskrivelse

E-sport i Nysted og omegne. Der er taget et
initiativ og for at kunne byde nye medlemmer
igang på et godt grundlag skal udstyr være en del
af pakken. Unge skal have muligheden for at
prøve at lege med på en meget hurtigt voksende
sportsgren.

Materialer

1 B. 1990

E-SPORT i B1990

2 Saxkjøbing Roklub

Indkøb af to kajakker

3 Stubbekøbing
Skytteforening

Indkøb af ny kompressor Vores gamle kompressor er gået i stykker, og vi har brug for en
til luftvåben
ny kompressor til opfyldning af de luftbeholdere, som vi bruger
til vores luftgeværer og vores luftpistol. Uden luft er det ikke
muligt at bruge disse våben.

4 FDF Eskilstrup

Ekstra ordinært
materiale tilskud

Til styrkelse af grundelementer i FDF friluftsaktivitet ansøges
At udskifte nedslidt materiel og efterkomme
om nye patruljekasser med indhold og mobil bluetooth højtaler stigende behov for aktivitet i vores aldersgruppe
til ny IT aktivitet
7-8 klasser og dermed fastholde medlemmerne.
Bluetooth højtaler til ny aktivitet med den mindste
aldergruppe.

5 Nørre Ørslev
Gymnastikforening

SAMspotting - det
mobile bungy system.

Sam - spotting er et mobilt bungy system. Systemet er den
For at udvikle springerne til nye færdigheder
Metal stænger, seler og
sikreste måde at lære en bred vifte af gymnastikspring på. Der indenfor springudvikling, specielt skrue
elastikker
er det ultimative redskab til indlæring af nye spring - både til for- færdigheder, og udvikle den enkelte gymnast
og baglæns spring. Det kan benyttes af alle aldersgrupper fra mod mål/færdigheder Dette er desuden et
børn til senior begynder til øvet springer kan ses på følgende hjælperedskab for at hjælpe modtageren til bedre
link: https://trampolin.dk/Produkter/Bungyergonomi og sikkerhed i modtagesituationen.
systemer/SAMspotting.aspx

6 Stubbekøbing
Badmintonklub

Ansøgning til
boldmaskine

Stubbekøbing Badmintonklub ansøger om tilskud til en
Stubbekøbing Badmintonklub har en vision om at
boldmaskine (model: Modificeret YS9000 boldkanon), som skal opstarte et badminton og hold-fitness tilbud til
bruges til para-badminton.
unge mennesker fra 15-25 år med handicap.
Boldmaskinen skal være med til at understøtte at
parabadmintonspilleren, får en god oplevelse.
Boldmaskinen kan være medvirke som en slags
´træner´ som giver bolden op til paraspilleren/spillerne, så bolden skydes præcis og
para-spilleren har mulighed for at ramme. Ved at
anskaffe boldmaskine, vil det være muligt at
tilbyde para-badminton til flere spillere, da
maskinen som sagt kan hjælpe træneren, som
derved kan komcentrere sig om spillerne.
Klubben har valgt at udbyde et nyt tilbud til børn
og unge med fysiske udfordringer, som gør det
svært for dem at bruge klubbens andre tilbud.
Klubben har fået øjnene op for udfordringen, efter
at klubben har fået 2 børn med mindre handicap.
Det nærmeste tilbud til para-badminton er i Køge,
og derfor håber klubben på at flere fra
kommunen, vil gøre brug af tilbudet.

7 Storstrømmen-Kippinge Miniton
Badmintonklub
8 Nykøbing F.
Sikkerheds/kampudstyr
Karatecenter
til børn

B1990 er med til at opstarte E-SPORT for børn og unge i
Nysted og omegn. Der er foreløbigt 2 trænere og en
kontaktperson som gerne vil stå i spidsen for dette. Det er med
henblik på at kombinere computerspil med træning på
boldbanerne. B 90 e-sport klub projektbeskrivelse: Esport er en
voksende idrætsgren, og derfor tilbydes dette nu Nysted og
omegns unge under 25. Klubben har til hensigt at tiltrække
unge under 25 år, vi vil gerne have dem fra ungdomsværelset
og ud i en aktiv klub. I første omgang vil klubben tilbyde
træning i CS GO, træningen skal som udgangspunkt styrke
spillernes skills inden for strategi, kommunikation og økonomi,
men vi tager træningen et skridt videre, vi vil vise spillerne
værdierne i at have en god fysik og sunde vaner. Hvorfor
træningen vil være kombineret med fysisk aktivitet og læring i
sunde vaner inden for kost. Vi har startede klubben 30. august
2018 træningen forløber typisk over 3 timer fordelt over 4
sektioner, hvor den første del går med snak om
træningsdagens forløb og strategi, herefter vil der blive spillet
små indbyrdes kampe, hvor taberne får fysiske opgaver, næste
del vil være fysisk aktivitet, eller bare aktivitet væk fra spillet,
som hold-, koordinations- eller kommunikationsopgaver, den
sidste del er konkurrencedelen, her spilles der online mod
andre hold, hvor de får afprøvet de færdigheder, de netop er
blevet trænet i. Spillerne vil være på hold a 5 og holdene vil
blive tilmeldt turneringer, i første omgang vil det være små
korte turneringer for at de kan få erfaring med online kampe,
senere vil holdene blive tilmeld DGI´s liga turnering. Der vil
som udgangspunkt være træningsdag en gang om ugen, men
da gaming er en stor del af de unges hverdag, vil vi også
arrangere LAN, som vil være et månedligt weekend
arrangement. Vi har tilknyttet to trænere, men vi forventer at
der kommer flere til, for at kunne tilbyde andre online spil i
klubben.
Indkøb af to styk kajakker af typen Coastline, som et velegnet
til alle aldre.

Begrundelse

Anbringelsessted

Keyboard: cosair gaming k55
Skansevej 17B, 4880
rgb : kr. 579 Mus: Steelseries
Nysted
rival 310: kr. 499 Mussemåtte:
Steelseries Qck XXL: kr. 299
Headset: Steelseries Arctis 3: kr.
749 Skærm: Asus tft vs278h 27”
led: kr. 1749 Forventet indkøb til
10 spillere.
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Admin.
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Indstilling
2018

1.284

0

1.575

2.859

263.615

0

77%

47

0

14

61

20.000

20.000

10.000

263.615

Administrative bem.
til bevilling 2017
Budget til fordeling i 2.
ansøgningsrunde:
182.595

Udvalg
regulering

0

Bevilget
2018

131.808

Saxkjøbing Roklub søger hele tiden at tilpasse os 2 styk kajakker af typen
medlemmernes ønsker/behov. Vi prøver også
Coastline
forny klubbens materiel, så det er tidsvarende og
i orden. Der er således opstået et behov for at
anskaffe to nye kajakker for at have tilstrækkelig
kapacitet på vores roaftner.

Havnegade 6, 4990
Sakskøbing

13%

19

0

122

141

38.800

38.800

19.400

Luftvåben benyttes af alle slags skytter, men er
En Bauer PE-100 kompressor.
især velegnede til børn og skytter med handicap,
da de er lettere at håndtere og ikke er så kraftige.
I forbindelse med skytter fra Stubbekøbing
efterskole har vi haft virkelig stor gavn af vores
luftvåben, da flere elever har haft forskellige
udfordringer, hvor det har vist sig at luftvåben
gjorde det muligt for dem at deltage på lige fod
med de andre, bl.a. et par elever med Downs
syndrom. At vi har en kompressor til vores
luftvåben gør at det er muligt for flere at skyde i
vores forening, herunder børn, handicappede og
andre med særlige behov, som ellers ikke ville
have muligheden.

Skydebanen
Smedevænget 30, 4850
Stubbekøbing

48%

30

0

32

62

22.500

22.500

11.250

75%

30

0

10

40

12.000

12.000

6.000

58%

279

0

201

480

32.175

32.175

16.088

43%

61

0

81

142

32.000

32.000

16.000

3 patruljekasser, økser, save,
FDF Huset, Poppelvej
gryder, pander og andet indhold, 1A, 4863 Eskilstrup
som forudsættes inden en
primitiv lejr kan gennemføres.
Kraftig udendørs Bluetooth
højtaler.
Horreby hallerne,
Nykøbingvej 198,
Horreby, 4800 Nykøbing

Boldmaskinen vil kræve en
Stubbekøbing hallen ,
plads i hallen, men her menes
Gl. Landevej 1 4850
det at den kan være i
Stubbekøbing.
Stubbekøbing Badmintonklubs
skab-rum, derved vil den være
låst inde sammen med klubbens
andre materialer og ikke stå i
vejen for andre brugere af
hallen. Boldmaskinen vil derfor
være STBKs ejendom og ikke
hallens.

For at få fat i de mindste børn, lige fra børnehaven. Give dem Ved at få fat i dem fra børnehaven, kan man
Det er en samlet kasse, med
noget motorik fra de er små
håber de fortsætter med badminton
materiale til denne årgang
Godkendte handsker, som bruges når man kæmper ´fri-kamp´. Da mange af klubbens børn ikke selv har råd til at
købe Kamphandsker, som er en
sikkerhedsforanstaltning, når man kæmper
kumite - ansøger klubben om indkøb - som
børnene kan låne i klubben...

Vigvej 8 4840 Nr Alslev

69%

52

0

23

75

2.500

2.500

1.250

Nr. Boulevard 4b, 4800
Nykøbing F.

30%

310

0

725

1.035

5.000

5.000

2.500

Indstilling
GSIR

Indstilling BUS

0

0

Indstilling
Fritid

0
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Nr.

Forening

9 Sakskøbing
Gymnastikforening

Titel

Beskrivelse

Begrundelse

Materialer

Anbringelsessted

u/25 og
handicappede
medlemmer i %
af samlet
medlemstal

medlemmer
under 25 år

handicap
medlemmer

medlemmer
over 25 år

medlemmer i
alt

Ansøgt
beløb

Admin.
Regulering

1.284

0

1.575

2.859

263.615

0

Indstilling
2018

263.615

Administrative bem.
til bevilling 2017
Budget til fordeling i 2.
ansøgningsrunde:
182.595

Udvalg
regulering

0

Bevilget
2018

131.808

Airtrack til de yngste
gymnaster

Sakskøbing Gymnastikforening vil gerne søge om støtte til
indkøb af en airtrack. Vi vil gerne styrke vores træning med
børne- og unge-gymnaster med en airtrack. Vores nuværende
airtrack er gået itu og er ikke mulig at reparere. Den er slidt op
efter ca. 16 års flittigt brug. Derfor søger vi støtte til at anskaffe
foreningen en ny. Vi har træning med børne-og unge-hold på
Sakskøbing Skole, som kan benytte en banen til mange formål.
De yngste gymnaster træner balance og lette spring, mens de
ældre gymnaster træner spring af større sværhedsgrad. Banen
kan ligeledes anvendes til balance og styrketræning til alle
aldersgrupper. Vi har kig på en airtrack, som kan udbygges
med sidekasser, der øger banens anvendelses- og
udbygningsmuligheder. Vi vil også anvende airtrack, når vi
holder foreningsdage i vores by, sommer-aktiviteter og
fællestræninger. Airtracken vil også blive benyttet af
Sakskøbing Skoles elever, som vi deler redskabsrum og
redskaber med.

Vi deler vores redskaber med Sakskøbing Skoles Airtrack+ 20cm, 6 m lang fra PE Sakskøbing Skole,
personale, elever og SFO. På den måde kan
Redskaber
Parkvej 31A, 4990
redskaberne få mest mulig anvendelse til flere
Sakskøbing
end blot de 300 medlemmer som SGF har.

49%

141

0

145

286

17.090

17.090

8.545

10 Nørre Alslev Boldklub

Samarbejde

Da der i vores sportsgren er et stort frafald og årgangene
stadig bliver mindre og mindre ha vi været nød til at
samarbejde med vores Nabo klubber for at få de enkelte
årgange til at blive til noget. For ikke at miste medlemmer i de
enkelte småbyer har vi indledt et samarbejde med Nordfalster
FB of Eskilstrup Boldklub. Det betyder at flere børn og unge
benytter sig af Nørre Alslev´s Boldklubs faciliteter. Det har
også betydet at vi har fået flere syriske flygtninge til at spille
fodbold og blive en del af vores foreningsliv.

Flere børn og unge på banerne betyder et øget
pres på rekvisitter og materialer. Mange af
materialerne skal nu bruges samtidig, hvor det før
var muligt at fordele ´loadet´

Frisparksfigurer Overtrækstrøjer Nørre Alslev Boldklub Toppe Hække Stiger
Nørre Alslev Stationsvej
Afleveringsporte M/ gummibaser 3, 4840 Nørre Alslev
Tchoukball Fodtennis net : 9x1
meter

65%

204

0

112

316

21.595

21.595

10.798

11 Nykøbing F. Garden

Anskaffelse af
barytonhorn

Nykøbing Falster Garden har brug for at erhverve et nyt
barytonhorn, da vores gamle ikke længere kan repareres.

Nykøbing Falster Gardens barytonhorn kan ikke
længere repareres. Da vi er et brassband med
forskellige instrumenter og stemmer, mangler vi
barytonhornet som en del af helheden.

Barytonhorn Yamaha til en udgift Lindeskovskolen,
på kr: 14.295
Lindevænget 1, 4800
Nyk F.

67%

14

0

7

21

14.295

14.295

7.148

12 Storstrømmen-Kippinge Jumping
Idrætsforening

Indkøb af trampoliner til ny opstart af hold

Da vi ønsker at starte jumpinghold i vores
forening. Vi ønsker at kunne tilbyde noget nyt og
følge med tiden. For at fastholde og få nye
medlemmer til foreningen.

11 stk trampoliner

Nørre Vedby Skole

47%

51

0

57

108

10.660

10.660

5.330

13 Østlollands Rideklub

vores gamle lysanlæg er udfaset og når lysstofrør går og det
gør de hele tiden skal vi leje en lift for at skifte dem ud. Det er
bekosteligt og det gør, at vores lys er meget dårligt i hele
vinterhalvåret. vi kan få installeret 4 nye og energivenlige
apparaturere der holder 10 år.

i mange år har vi haft problemer med belysingen, 4 nye lys apparaturer
der hører ind under vores forpligtelse som lejer af
ridehallen. vores husleje er meget lav i forhold til
andre ridecentre, men det påhviler os selv at
sørge for vedligeholdelse i form af belysning og
ridebund. Da alle vores aktiviteter foregår i
ridehallen i vinterhalvåret er det ikke holdbart, at
der er så mørkt.

i ridehallen,
Bækkeskovvej 5,
Kettinge

50%

46

0

46

92

35.000

35.000

17.500

belysning i ridehallen

14
15
16
Budgetberegning:
Primobudget 2018
Overførsel af uforbrugte midler 2017
I alt

Beløb
266.000,00
107.000,00
373.000,00

Bevilget ved 1. uddeling

190.405,00

Til uddeling 2. uddeling

182.595,00

Indstilling
GSIR

Indstilling BUS

0

0

Indstilling
Fritid

0

