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siden sidst… okt. 2016

MÅLET: Aktiv sammen!
”Det skal være sjovt
og hårdt – vigtigst af
alt, så er vi sammen!”
Vi vil gøre det
nemmere at være
sammen om at leve
det gode liv!

Motion & fitness







En måde at organisere de
selvorganiserende!
Aktivering af nye og unge
Samarbejde med lokale
aktører
Nye og forpligtende
fællesskaber i fleksible
rammer
Fokus på det gode liv – hele
familien kan dyrke idræt og
motion samtidig

Aktive Mandage udvides
Kom-og-prøv-Aktiviteter fra 17.30-19.00 og fællesspisning bagefter
Det koster 20 kr. pr. deltager pr. gang at deltage + mad.
Kører i april, maj og juni!


















Yoga
Svømning v. Vandhunden Sydfyn
Puls og styrke
CrossGym
Spring i springcenteret for alle fra 7 år.
Zumba
Parkour - over 9 år
Leg og lær 0-6 år
Indoor Cycling
Floorball
Styrketræning
Cykeltur i det skønne landskab omkring Ollerup
Rytmisk motionsgymnastik
Funktionel træning
MTB, mountainbiketræning på ”Skovhuggeren”
Svømning og udspring for de friske i det udendørs bassin.
Naturlig bevægelse – træning og leg i naturen

Nye udviklingsprojekter
 Unge

I Front Åben-skole, DGI og andre foreninger
 Motion & Fitness – fra individ til fællesskab…
 E-sport Nye relationer/nye unge (under opbygning)
 Parkour og Autisme. Nye tiltag – Vi samarbejder
med CSV ift. at skabe et aktivt liv med en diagnose
 Holdcykelløb - Cykelløb med ”handicap”
 Naturens Venner Leg, læring og bevægelse – et
projekt i samarbejde med DGI og Naturama.
 Naturlig bevægelse - Brug naturen til din træning
 Fremtidens Idrætslederuddannelse (FIL). Øget og
mere struktureret samarbejde med højskolen om
foreningsudvikling og projekter.

Samarbejde med…











Ollerups elever og lærere
Vandhunden Sydfyn
Klatreklubben
MTB Skovhuggeren
Bernstorffsminde Efterskole
UCL, SDU, DGI, CSV, Naturama,
Ollerup Friskole, V.S. Friskole,
Idrætsefterskolen Ulbølle, Cykeltutten
Andre foreninger i 5762
Vidensdeling med andre foreninger – bl.a. med
”Unge i Front”

Udfordringer

Projektet udvikler sig
løbende
Ikke alt lykkes /
Kill your darlings
Behovsanalyse
Synliggørelse af nye
aktiviteter
Yderligere lokal
forankring med andre
foreninger

Tidsplan
Konkretisering, målsætning, fonde, planlægning

Januar-november 2016

1. udviklingsfase – afprøvning, udvikling

Januar 2016-juni 2017

1. del-evaluering

Oktober 2016

2. udviklingsfase – implementering, udfordring

August 2017-juni 2018

2. del-evaluering

November 2017

Udviklingsseminar (evt. Sportsfestival)

Forår 2018

3. udviklingsfase – stabilisering, udfordring

August 2018-dec 2018

Afrunding og implementering af projektet

December 2018

Hvad arbejder vi ellers med?






En indgang til foreningen – fleksibelt og nemt
Abonnementsordning vs. kontingent – pilotprojekt
Bredere organisatorisk forankring
Nye tiltag ift. Aktiviteter – f.eks. Braziliansk jiu-jitsu (BJJ) og
Motionshåndbold
Floorball med Ulbølle. Floorball som indgang til motion for
”drenge med diagnoser”.



Udvikling af tværgående Camps sammen med andre
foreninger.



Fit for Kids



UCL- og SDU-samarbejde – bevægelse ind i pædagog
uddannelsen med praktikforløb i samarbejde med foreninger



Restart Svendborg

Hvad vil vi udvikle mere på/
blive bedre til?








Aktive Mandage evalueres og udvikles sammen med
flere foreninger – 5762 konceptet
Unge I Front – videreudvikling af Åben skole tilbud, og
foreningerne ind i skolen. Sammen med ”FIL” og ”5762
foreningerne”
Motion & Fitness udvikles i samarbejde mellem højskole
og Gymnastikforeningen
Naturens venner (DGI og NATURAMA)
Holdcykelløb 8/9-18 – i samarbejde med DGI og
cykeltutten
Deltagelse i Sportsfestival

PROJEKTØKONOMI pr. nov. 2017.

Budget for udviklingsprojekt 2016, 2017 og 2018
 Udviklingsinitiativer, delprojekter, mv.
 Kommunikation og workshops
 Seminarer, konferencer (udvikling og afholdelse)
 Udvikling af it-platform
 Pulje til ny aktiviteter, lokaler, instruktører, undervisere, mm
 I alt

700.000 kr.
200.000 kr.
75.000 kr.
25.000 kr.
350.000 kr.
1.350.000 kr.

Finansiering:
 Folkeoplysningsudvalget – SØGES 2018
 Gymnastikhøjskolen (egenfinansiering 2016-18)
 Gymnastikforeningen (egenfinansiering 2016-18)
 FFD / Højskolernes forening (tilsagn 2016 + ny ansøgning)
 Folkeoplysningsudvalget (tilsagn 2016 og 2017)
 Foreningen til Krosalens bevarelse i Vester Skerninge
 DGI Fyn (tilsagn 2016)
 Fionia Fond (E-sport tilsagn 2017)
 Øvrige fonde
 I alt

50.000 kr.
400.000 kr.
400.000 kr.
200.000 kr.
100.000 kr.
50.000 kr.
20.000 kr.
50.000 kr.
80.000 kr.
1.350.000 kr.

Vi er klar til at løfte projektet til
nye højder ;-) Spørgsmål?

