
D. 30-5-2018 

Ansøgning om støtte til udvikling og understøttelse af vækst strategi for PG Klubben og DHPU. 
 
På vegne af PG Klubben søges andel i DHPU’s fondspulje til at give en nystartet klub mulighed for 
at kunne tiltrække og uddanne nye medlemmer til hhv. PG Klubben og DHPU. 
 
Vi har til samme formål modtaget 50.000,- kr i støtte fra Køge Kommunes fond til frivillige 
foreninger i kommunen i forbindelse med et 2 trins projekt hvor der er særlig fokus på kommunes 
unge. Først trin med anskaffelse og afvikling af tandem event for de unge i samarbejde med 
kommunens er blevet afviklet med succes.  
 
For at kunne fortsætte med trin2 som vil være mulighed for at kunne uddanne ikke bare de unge 
der måtte ønske at fortsætte med næste trin, men også andre der måtte have lyst til at lære 
paragliding sporten kræves at vi kan anskaffe og stille skolingsudstyr til rådighed. Til at løfte 
opgaven har vi i løbet af 2017 og 2018 fået i alt 3 instruktører samt 8 hjælpe instruktører på plads, 
samt har planlagt med at vi får yderligere i løbet af 2018 får 2 stk Kl.1 instruktører og i foråret 
2019 4-5 klasse 2 instruktører (fra puljen af de nuværende hjælpeinstruktører). 
 
Budget Estimat 

  Antal  Total   Total  

Elevudstyr    EUR   DKK  

Paraglidere 8         23.120              172.244      

Seletøj 8  inkl.   inkl  

Reserver 8  inkl.   inkl  

Hjælme 8  inkl.   inkl  

Sena 10R headset 8           1.611                12.000      

SUM Elevudstyr 8 elever           24.731              Ca.184.244      

SUM Elevudstyr 4 elever             Ca.92.122      

 
Der ansøges derfor om tilskud fra DHPU i 2018 på 50.000,- kr (50.000,- kr modtaget i støtte fra 
Køge Kommune 2018) Hvilket tilsammen vil kunne dække  

• anskaffelse af først runde af skolingsudstyr (4 komplette sæt) 

• Forberedelse/ undersøgelse af optrækspil og plads beliggende SV for Køge. 
 
Samt et tilsagn om yderligere op til 50.000,- i 2019 såfremt at der også kan findes sponsorer som 
kan matche med et tilsvarende beløb i 2019. Til fortsæt understøttelse af væksten/ tiltrækning af 
nye medlemmer. 
 
Støtten vil ikke blive brugt til drift relaterede omkostninger. De vil blive dækket via kontingent og 
kursusgebyr samt egen betaling. 
 
Med venlig PG hilsen 
 
Steen B. Poulsen 
Formand PG Klubben 
Mob.: +45 2448 9796 I  Skype: steen_b 
Mail:   steenblo@icloud.com 
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