SV: SV: SV: Re: Projektbeskrivelse jf. aftale
9. august 2018 10.04 59 KB
Fra:
Ole Ansbjerg
Til:
'kontakt@airwave-gliders.dk'
Hej Michael,
Den Fælles Kommunale Idrætspulje har besluttet at forhåndsgodkende en støtte på 50.000,00kr til
jeres projekt under forudsætning af at projektet kommer i gang og at der er et antal børn og unge
med funktionsnedsættelser som starter op i projektet.

Med venlig hilsen
Ole Ansbjerg
Idrætskonsulent
Mobil: 29 46 50 14 | E-mail: oan@parasport.dk | Web: www.parasport.dk
Parasport Danmark
Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 | DK-2605 Brøndby

Fra: kontakt@airwave-gliders.dk [mailto:kontakt@airwave-gliders.dk]
Sendt: 8. august 2018 10:06
Til: Ole Ansbjerg <oan@parasport.dk>
Emne: Re: SV: SV: Re: Projektbeskrivelse jf. aftale

Hej,
Nej vi har endnu ikke en ide om det da vi ikke har reklameret med det. Men faktisk helt for nylig
har vi fået 2 henvendelser fra 2 personer med handicap. Den ene har fået SPUK i Helsingør til at
kontakte os om det og nu venter han på vores vores opsætning, samt SPUK er meget interesseret i
vores projekt og siger at når projektet kommer op at køre, vil de meget gerne gøre brug af vores
tilbud. Den anden kontakt er fra en fyr på 22 år. Ham har vi allerede haft med på en "pilot for en
dag" event og han vil meget gerne starte på paragliding som en sport han vil dyrke i lang tid. Men
han havde desværre ikke råd til skolingsgebyret. så han bakkede lidt ud igen. :(

Vi er overbevist om at blot ideen med at give "flyveoplevelsen" vil komme over 500 personer til
gode. Derudover tror vi på at vi kan have 5-10 unge mennesker med handicap undervist i
paragliding, så de får en rigtig befriende sport at gå op i på sigt.
Jeg ved at man i England har taget det op og det er blevet en kæmpe succes lige siden starten. her er
der en link: http://www.flyability.org.uk/

Mvh.
Michael Essie Saadi,
+45 41678961
www.airwave-gliders.dk
kontakt@airwave-gliders.dk
Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/Luftkaptainen/

On 7 August 2018 at 14:08:20 +02:00, Ole Ansbjerg <oan@parasport.dk> wrote:
Hej Michael
Har I nogen fornemmelse af hvor mange i målgruppen af personer med handicap der er
interesserede i Paraglidning?

Med venlig hilsen
Ole Ansbjerg
Idrætskonsulent
Mobil: 29 46 50 14 | E-mail: oan@parasport.dk | Web: www.parasport.dk
Parasport Danmark
Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 | DK-2605 Brøndby

Fra: kontakt@airwave-gliders.dk [mailto:kontakt@airwave-gliders.dk]
Sendt: 7. august 2018 14:05
Til: Ole Ansbjerg <oan@parasport.dk>
Emne: Re: SV: Re: Projektbeskrivelse jf. aftale

Hej Ole,
Tak for det. Vi ser frem til at høre nærmere når sagen bliver behandlet. :)

Mvh.
Michael Essie Saadi,
+45 41678961
www.airwave-gliders.dk
kontakt@airwave-gliders.dk
Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/Luftkaptainen/

On 6 August 2018 at 12:48:43 +02:00, Ole Ansbjerg <oan@parasport.dk> wrote:
Hej Michael
Jeg har videresendt ansøgningen til Tom Nielsen i styregruppen for den Fælles Kommunale
Idrætspulje.

Med venlig hilsen
Ole Ansbjerg
Idrætskonsulent
Mobil: 29 46 50 14 | E-mail: oan@parasport.dk | Web: www.parasport.dk
Parasport Danmark
Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 | DK-2605 Brøndby

Fra: kontakt@airwave-gliders.dk [mailto:kontakt@airwave-gliders.dk]
Sendt: 6. juli 2018 12:18
Til: Ole Ansbjerg <oan@parasport.dk>
Emne: Fwd: Re: Projektbeskrivelse jf. aftale

Hej Ole,
Tak for opkaldet. Jeg har snakket med vores formand. Det er helt perfekt.
Her er ansøgningen til Den Fælleskommunale idrætspulje samt andre dokumenter som I kunne
finde interessant.
Jeg ønsker dig en god sommerferie. Vi tales ved på den anden side af ferien. :)
Mvh.
Michael Essie Saadi
---------- Forwarded message ---------From: kontakt@airwave-gliders.dk
Date: 4 July 2018 at 15:43:17 +02:00
Subject: Re: Projektbeskrivelse jf. aftale
To: Ole Ansbjerg <oan@parasport.dk>
Hej Ole,

I går aftes havde jeg et møde med vores formand i foreningen og vi var enige om at udvide vores
arbejde med målgruppen, således at vi også kan komme til at have nogle medlemmer med et
handicap i vores klub. Det tror vi kan bidrage meget positivt til klubbens sociale liv, hvis det kan
lade sig gøre. Endvidere blev der sat mål til at vi snart udfører en del af klubbens hjemmeside, hvor
vi skriver om vores projekt og de fonde vi løbende har søgt.

Venligst se projektbeskrivelsen målrettet mod personer med et handicap. Endvidere har jeg
vedhæftet:
- Projektbeskrivelse til Friluftsrådet: Som viser vores ansøgning som helhed.
- Budget til ansøgningen
- DHPU forhåndsgodkendelse med beveling af 50.000 kr.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Mvh.
Michael Essie Saadi,
+45 41678961
www.airwave-gliders.dk
kontakt@airwave-gliders.dk
Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/Luftkaptainen/

On 3 July 2018 at 20:02:17 +02:00, Ole Ansbjerg <oan@parasport.dk> wrote:
Hej Michael
Ja, en kort specifik beskrivelse for vores målgruppe er en god ide, som jeg kan vedhæfte sammen
med det fine projekt I har begået, og sende til Tom Nielsen

Bedste sommerhilsner
Ole Ansbjerg

Sendt fra min iPhone

Den 3. jul. 2018 kl. 15.27 skrev "kontakt@airwave-gliders.dk" <kontakt@airwave-gliders.dk>:

Hej Ole,
Tak for et hyggeligt møde. Jeg har vedhæftet den omtalte projektbeskrivelse samt budgettet hertil.
Som nævnt til mødet, går vores projekt ud på at gøre vores sport mere tilgængelig for 5 grupper af
mennesker, hvoraf folk med handicap er en af dem. I kampen om at øge denne tilgængelighed, har
vi brug for nogle ressourcer og derfor har vi startet fondraising i foråret. Vores projekt som helhed
passede bedst til Friluftsrådet. Derfor er den vedhæftede projektbeskrivelse en nærmere beskrivelse
af de kriterier Friluftsrådet ønskede uddybet forklaring om.
Jeg kan se at projektbeskrivelsen forklarer alle de punkter som kræves i et projektbeskrivelse for at
søge i Den Fælleskommunale Idrætspulje. Men beskrivelsen er nok lidt sprædt ud over det hele, da
dette oprindeligt er rettet mod Friluftsrådet. Det giver jer i hvert fald en ide om hvad hele projektet
går ud på. Men jeg tænker at det også kan være på sin plads at tilrette en projektbeskrivelse
specifikt til jer og levere hurtigst muligt, hvis dette ønskes.

Et kig på budgettet:
Budgettet giver overblik over hele vores projekt og omkostningerne ved det. Specifikt til
målgruppen "Mennesker med et handicap", har vi tiltænkt et handicaps seletøj, samt en tandem
paraglider som skal kunne løfte det ekstra vægt der er ved et handicaps seletøj. Et bud på en
fondraising hos jer kunne være at søge om midler der svarer til dette sum.

Frivillig vs. lønnet arbejde:
Som nævnt til mødet, har vores forening både "lønnet instruktør" og en stor gruppe af "frivillige
mennesker". Vi har været rigtig gode til at kombinere disse forskelligartede arbejdskrafter og få det
bedste resultat ud af det. Det skal dog gøres opmærksom på at projektet og de midler der søges til,

er blot til materialer og ikke til instruktøraflønninger. Projektets bæredygtighed forankres i aller
højst grad i den frivillige arbejdskraft i vores forening.

Ekstra:
Vores oprindelige mål har været at give en "ekstraordinær oplevelse" til målgruppen med et
handicap. Men din fine pjece og pdf-linket sat gang i nogle af mine gamle tanker om paragliding
som en "rigtig sport" for folk med et handicap. Jeg tænker på noget i klasse med denne her:
https://www.youtube.com/watch?v=ln_04sEuMUk
Hvis vores bestyrelse giver grønt lys for denne her, kunne det også være rigtig godt næste
målsætning i at have flere aktive medlemmer med et handicap med i vores forening.

Jeg ser frem til at høre hvad I synes om vores projekt.

Mvh.
Michael Essie Saadi,
+45 41678961
www.airwave-gliders.dk
kontakt@airwave-gliders.dk
Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/Luftkaptainen/
<budget.xlsx>
<Projektbeskrivelse-uddybende-version.pdf>

