Ringriderfesten Aabenraas ”Børneland 2019”

Konceptet:
Konceptet henvender sig til alle børn i alderen 2-14 år. I et afgrænset område Ringriderpladsen vil
der være aktiviteter og oplevelser for børn, hvor læring og bevægelse indgår sammen med sjove
oplevelser.
En kombination af oplevelser, hvor frivillige foreninger viser deres aktiviteter. Eksempelvis
sportsforeninger, spejder, bueskydning etc. krydret med underholdning af ”kendisser” der vil gøre
dette til et kendt event ved ringriderfestlighederne.

Formålet:
Ringriderfesten har i de senere år etableret nye aktiviteter i forbindelse med selve ringridningen –
f.eks. DM i grill, traktorringridning samt Gourmet Boulevard og ønsker at udvide med yderligere
aktiviteter, hvor dette koncept kunne være et nyt tiltag. Vi ser dette som et fremtidigt godt
koncept, der i øvrigt kan understøtte Aabenraa Kommunes tænkning omkring en generel udvikling
af bevægelse og idræt.
Som forening kan vi ikke financierer dette alene, hvilket er grunden for vores ansøgning.
Succeskriterie:
Succeskriteriet er at vi kan få igangsat et koncept, der hos gæsterne /byens borgere/børn vil få en
positiv modtagelse og blive en årlig tilbagevende begivenhed i Aabenraa. Et koncept der vil kunne
videreudbygges i fremtiden og trække aktive børn og familier til festlighederne

Af frivillige foreninger er der indtil nu lavet aftale med:
Aabenraa Karate klub
Aabenraa Bueskyttelaug

Øvrige indtil nu planlagte aktiviteter (læring og bevægelse):
Slangeløb/trilning med dæk på bane i området
Cykelringridning
Sækkeløb
Æggeløb
Tovtrækning
Kæphesteløb
Trillebør løb

Der vil ligeledes i området være opsat 7 hoppeborge/lignende aktiviteter, som alle børn vil kunne

lege rundt i – gratis.

Øvrige muligheder men per i dag 11 april endnu ikke bekræftede:
RC Parken Søgaard (modelpark) opvisning.
Spejdere Aabenraa gruppe – fritidsliv / udfordringer for børn og unge.
Dans med børnene - fælles dans/sjov med en af byens danseskoler.
Fremvisning af mindre dyr kaniner, høns og hunde.
Hundeopvisning ved mindre hunde.

For at komme godt fra start med det nye koncept ”Børneland 2019” og sikre det i folks bevidsthed
er ønsket, at der både lørdag og søndag skal være underholdning ved en ”kendis”, der kan være
med til at krydre alle de gode tiltag.
Emner der for nuværende er i spil er:
Motormille
Onkel Reje,
Hr, Skæg
Lille Nørd - Anders og Katrine
Hertil ansøger vi om 55.000 DKK, der kan være med til at dække andel af honorarer til kunstnere,
sceneopbygning, opsætning af lys, lyd og teknik samt annoncering af dette.

Det reviderede overordnede budget for Børneland 2019 er vedlagt.

Vi håber på at vores ansøgning til dette nye koncept vil blive positivt modtaget og ser frem til at
høre fra jer.

Med venlig hilsen
Amtsringriderforeningen Aabenraa
Hans Jørgen Jessen

