Miljøvenlig (fri)luftsport for alle

Formål og målgruppe
Målgruppen i denne delprojekt er personer med et fysisk eller psykisk handicap.
Det primære formål med projektet er at give disse mennesker en særlig god oplevelse som de vil
kunne huske i resten af deres liv. Det er endvidere vores mål at skabe de korrekte rammer i vores
forening der skaber plads og lyst til en person med handicap at være medlem i foreningen og dyrke
sporten på lige fod med alle andre.

Beskrivelse af projektet/ansøgningen
Denne ansøgning sendes som en del af et større projekt, hvor en af vores målgrupper er mennesker
med handicap.
Projektet går ud på at skabe bedre adgang til den flotte natur på FSV (Flyvestation Værløse) samt
en nyskabende, sikker og miljøvenlig form for adgang til naturen, nemlig adgang til luftrummet over
det flotte område. Formålet er ligeledes også at skabe opmærksomhed omkring og gøre større brug
af naturens potentiale på FSV uden at være til last for den. Projektets mål er at blive rollemodel for
hvordan højt teknologi og korrekte holdninger kan sætte os i stand til optimalt benyttelse af
naturen.
Endvidere skal projektets forskellige målgrupper med forskellige baggrund skabe en rollemodel for
hvordan den samme forening med et højt niveau af udendørs aktivitet kan rumme forskellige
mennesker i forskellige alder og med forskellige baggrund.
I denne ansøgning, er der fokus på én af vores fem udvalgte målgrupper, nemlig personer med et
handicap.
En tur i naturen som ender med en flyvetur med paraglider over et rigtig flot område vil være den
ultimative oplevelse som enhver vil huske i resten af livet. En afslappende tur hvor passageren sidder
i en rigtig behagelig kørestol, piloten sidder bagerst og man letter efter 10 meter. Man flyver op til

ca. 500 meters højde og får en afslappende og
smuk svævetur ned mens man mærker vinden
i ansigtet og nyder den flotte udsigt.
Næste mål er at skabe de korrekte rammer i
vores forening der skaber plads og lyst til en
person med handicap at være medlem i
foreningen og dyrke sporten på lige fod med
andre. Paragliding er den nemmeste luftsport
der findes og med perfekte rammer til stede,
kan en person med vise typer af handicap lære
at flyve paraglider næsten lige så nemt som en
person uden handicap kan. Det med at kunne
dyrke en luftsport med så mange oplevelser
samt det sociale liv han bliver en del af vil på
mange måder ændre livskvaliteten hos den
enkelte person såvel som i foreningen. Dette
vil vi gerne være en rollemodel for.

Succeskriterier
Målet er at kunne give en enestående oplevelse af at flyve til minimum 300-500 personer med et
handicap. Det skal være en glædelig oplevelse som de vil kunne huske selv efter 10 år.
Målet er at danne gode rammer, så mindst 10 personer med handicap ønsker at melde sig ind i
foreningen, starte med at dyrke paragliding og være en aktiv del af det sociale liv i sportsklubben i
projektets løbetid.

Budget
Projektets budget er omfattende og på over 1 million kroner. Det overordnede budget er vedlagt. I
denne ansøgning søger vi midler til delfinansiering af projektet, således at vores projekt kan komme
tættere på driftsklar niveau hurtigst muligt.
Vi søger midler til anskaffelse af et handicaps seletøj samt en tandem skærm som skal bruges for at
kunne give den ekstraordinær flyveoplevelse til personer med et handicap.
Post
Et stk. handicaps seletøj
Et stk. paraglider m. større flyvevægt (pga. større vægt ved handicaps seletøjet)
Sum

Beløb
45.000
33.000
88.000

Projektperiode
Projektet er planlagt til at blive driftsklar i primo 2019 og løbe over 5 år. Dog vil de frivillige kræfter
i foreningen gøre sit bedste for at materialet og ressourcerne kan række så lang tid som muligt.

Bæredygtighed
Projektet (første fase som bliver søgt midler til lige nu) bliver udelukkende planlagt og udført af
foreningens frivillige medlemmer. Driften af projektet (anden fase) vil blive 95% løftet af de frivillige
i foreningen og ca. 5% vil blive løftet af klubbens ansætte trænere.
Den tredje fase af projektet vil også blive løftet udelukkende af de frivillige kræfter i foreningen.
Ps. For nærmere info om projektet som helhed henvises til den vedhæftede projektbeskrivelse til
Friluftsrådet samt den tilhørende budget.

Eventuelle yderligere kommentarer
Ved vores fundraising hos Friluftsrådet, er der et krav om minimim 30% medfinanciering i projektet.
Så vidt vores ansøgning hos jer kan resultere i levering af nogle midler, vil vi være yderst taknemlige
for jeres tilbagemelding hurtigst muligt. Dette kan vi nemlig vedlægge til vores tilsendte ansøgning
til friluftsrådet som skal behandles i ultimo august.
Endvidere er det på sin plads at nævne at Dansk Hanggliding og Paragliding Union (www.dhpu.dk )
har også støttet vores projekt med 50.000 kr. Dette er også vedlagt projektbeskrivelsen her.
Vi ser frem til at høre fra jer.
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