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Ansøgning om lokale til opstart af HIF Fitness i Hareskov Hallen
Hareskov IF Fodbold ønsker at opstarte HIF Fitness som en del af foreningen. Foreningen har et ønske om
at kunne tilbyde et attraktivt motionstilbud for alle borgere og samtidig (gen)skabe mere liv i Hareskov
Hallen, hvis faciliteter pt. ikke anvendes ret stort omfang.
Første fase i HIF Fitness er indretning af et træningslokale i det ca. 70 kvm store lokale, der ligger i hjørnet
af Hareskov Hallen, og som der lige nu står et bordtennisbord i.
Etableringen af HIF Fitness støttes af Bevæg dig for Livet Fitness (DGI og DIF), der har støttet etableringen af
en lang række lignende træningstilbud mange steder i landet. BDFL Fitness bistår med viden og
kompetencer, uddannelse af instruktører samt et rentefrit lån på op til 300.000 kr.
HIF Fodbold har d. 4. maj afholdt dialogmøde med Hareskov IF, Håndbold, Gymnastik og Badminton samt
Hareskov Skiklub og drøftet planerne om at etablere et tilbud som en del af HIF Fodbold. Der var generelt
opbakning til initiativet og planerne om at sætte mere liv i Hareskov Hallen. HIF Badminton ønsker dog, at
der i givet fald kan findes en anden facilitet, hvor de medlemmer af foreningen, der spiller bordtennis,
fortsat kan gøre det.
Organisatorisk skal træningstilbuddet forankres som en aktivitet under HIF Fodbold og ledes i regi af
bestyrelsen for HIF Fodbold, hvor der vælges et ekstra medlem, som leder fitness-udvalget. Instruktørerne
vil som udgangspunkt ligeledes være frivillige.
Med det afsæt anmoder Hareskov IF Fodbold hermed om at få det omtalte lokale stillet til rådighed i en
årrække med henblik på at opstarte og drive et åbent, foreningsbaseret motionstilbud.
En nærmere beskrivelse af initiativet findes i vedlagte projektbeskrivelse, tidsplan og budget.
HIF Fodbold står naturligvis til rådighed, såfremt der skulle være spørgsmål eller ønsker om yderligere
oplysninger.
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