Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 15-02-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-24
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Forening

Navn på forening/organisation

Amtsringriforeningen Aabnraa

CVR-nummer

27674216

Adresse

Muldvad 16

Postnr.

6200

By

Aabenraa

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Hans Jørgen Jessen

E-mail

jessen@peterslund.dk

Telefon (Kontaktperson)

51581802

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Storskærm - slutspurt på TDF

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET
Beskrivelse af projektet

Når cykelrytterene har passeret Aabenraa og publikum / gæster har set karavane og
ryttere, kunne det markedføres at man efterfølgende kan blive i Aabenraa og se
slutspurten / reportager på storskærm på Ringriderpladsen.

Startdato

03-07-2022

Slutdato

03-07-2022
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Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej

Målgrupper

Danske og internationale børnefamilier, Gæster til Ringriderfesten, Kultur- og
oplevelsesturister, Lokale borgere

Hvem gennemfører projektet

Amtsringriderforeningen Aabenraa

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Det vil i forbindelse med generel TDFmarkedsføring kunne markedsføres at man i
Aabenraa bakker op ikke kun langs ruten men også generelt om TDF ved at invitere
til slutspurt / reportager på storskærm

Hvor gennemføres projektet?

På Ringriderpladsen

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet er bredt funderet og lokalt understøttet, Projektet er synligt på løbsdagen,
Projektet kan ses fra en helikopter

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

17000

EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.

Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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StorskæmilTDF20.pdf

Storskærm til TDF 2022
Ringriderfesten vil gerne understøtte TDF i Aabenraa ved at publikum/gæster kan blive længere i
Aabenraa ved at vise TV2´s dækning af Touren fra Aabenraa til slutspurten i Sønderborg.
Storskærmen budget/omkostning beløber sig til 29.000 DKK.
Officiel tilbud fra leverandør fremsendes gerne til understøttelse for ansøgning, men findes ikke
ved deadline for ansøgningsfrist.
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 15-02-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-23
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Forening

Navn på forening/organisation

Amtsringriderforeningen Aabenraa

CVR-nummer

27674216

Adresse

Muldvad 16

Postnr.

6200

By

Aabenraa

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Hans Jørgen Jessen

E-mail

jessen@peterslund.dk

Telefon (Kontaktperson)

51581802

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Musikkorps langs TDF ruten

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET
Beskrivelse af projektet

Ringridefesten primære dage er fredag og lørdag hvor der vil være forskellige
musikorps der deltager. Disse musikorps vil kunne blvie en dag mere og

Startdato

03-07-2022

Slutdato

03-07-2022

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej
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Målgrupper

Danske og internationale børnefamilier, Danske og internationale cykelfans, Danske
og internationale TV-seere, Kultur- og oplevelsesturister, Lokale borgere

Hvem gennemfører projektet

Amtsringriderforenigen Aabenraa

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Projektet vil primært være synligt på dagen for gæster/publikum langs ruten, og vil
kunne indgå i den generelle info/markedsføring.

Hvor gennemføres projektet?

De deltagende musikkorps vil kunne stå/spille langs ruten i det indre Aabernaa og
underholde gæster/publikum med musik op til cykelrytterne passerer

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet er synligt på løbsdagen, Projektet understøtter den gule folkefest langs
hele ruten i Aabenraa Kommune

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

24190

EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.

Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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TourdeFancAb20.pf

Tour de France Aabenraa, søndag d. 3. juli 2022.
Overslag over udgifter for musikkorpsenes deltagelse i aktiviteterne i.f.m. Tour de France
K.G. Leiden, NL

62 pers.

Kongehøjskolen / Fjordskolen v. Brundlund

Varde Garden, DK

56 pers.

Kongehøjskolen / Fjordskolen v. Brundlund

Aabenraa Brass Band

38 pers.

Den Sønderjyske Garde

24 pers

Aabenraa Blæserne

32 pers.

Søværnets Tamburkorps

27 pers.

Forbindelsesofficerer og hjælpere

10 pers.

Priser for forplejning:
K.G. Leiden:

Morgenmad 50 kr.

Knivsbjerg
(FO/HJ)

Frokost 75 kr.

Aftensmad 80 kr.

Aftensmad, Morgenmad, Frokost,

205 kr. = 12.710 kr.

+ indkvartering

Varde Garden : Aftensmad, Morgenmad, Frokost,

205 kr. = 11.480 kr.

+ indkvartering

Aabenraa Brass band: Frokost

75 kr. = 2.850 kr.

Den Sønderjyske Garde: Frokost

75 kr. = 1.800 kr.

Aabenraa Blæserne: Frokost

75 kr. = 2.400 kr.

Søværnets Tamburkorps: Frokost

75 kr. = 2.025 kr.

FO/HJ: Morgenmad, Frokost

125 kr. = 1.250 kr.

I alt, 6 musikkorps: 34.515 kr. + Forfriskninger
Bemærkninger:

+ indkvartering af 2 korps på skole.

Ingen af Korpsene modtager honorar

Søværnets Tamburkorps sponseres af Amtsringriderforeningen; skal være her til frokosten mandag.
Musikkorpsene kan være til rådighed fra søndag kl. 1000 til kl. 16.30.
Korpsene kan spille et eller flere steder efter arrangørens bestemmelse.
Ringriderfesten har til Ringriderfesten musikomkostninger for ca. 225.000 DKK.
Omkostninger til søndagens – Musikkorps langs ruten - arrangementet udgør netto 32.490 DKK +
overnatning/indkvartering – vi ansøger om 24.190 DKK (12.710 + 11.480)
Vi ansøger om økonomi til at forplejning af musikkorps om søndagen. De deltagende
udenbys/udenlandske vil alternativt blive sendt hjem lørdag aften.
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 15-02-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-22
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Andet

Navn på forening/organisation

Naturperlen ApS

CVR-nummer

33766165

Adresse

Sønder Havvej 11

Postnr.

6230

By

Rødekro

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Jaqueline Nicolaisen

E-mail

jaqs@natur-perlen.dk

Telefon (Kontaktperson)

44123627

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Pop-up parkeringsplads og Tour de France Fest på Naturperlen

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET

Side 9 af 78

Beskrivelse af projektet

Med udsigt til både Genner Strand og Kalvø har Naturperlen den helt rette placering
for at være med til skabe en folkefest, når Touren aflægger besøg i Kommunen.
Eventen er en del af en større satsning på cykelturismen, både set fra egen
virksomheds regi, men også set i forhold til indsatser i Destination Sønderjylland. En
satsning der starter med fokus på Grand Depart. På Naturperlen er vi nemlig klar til
udnytte den entusiasme for cykling og de unikke fordele som Grand Depart bringer
med sig for os som overnatningsvirksomhed, og naturligvis også for turismen i
Sønderjylland som helhed.
Vores kollegaer i udlandet, der tidligere har været vært for Grand Depart, har bl.a.
oplevet, at Grand Depart har boostet turismen og haft en positiv effekt på områders
image. For små hoteller nævnes især også en højere genbesøgsrate på
overnatningssteder i landdistrikterne samt rejse-anbefalinger til familie og venner,
som en direkte afledt effekt af Touren.
Lige netop dette er vore motivation for, at vi på Naturperlen gerne stiller alle vores
ressourcer til rådighed på selve dagen, hvor rytterne køre igennem Sønderjylland.
Hovedformålet med Tour de France festen er derfor, at være med til at sikre, at
både turister og lokale får mulighed for at være med til at fejre Grand Depart. Det
gør vi ved at etablere en pop-up parkeringsplads på Naturperlens omkringliggende
marker til gavn for både gæster og lokale der ønsker at være med til festlighederne
ifm. Grand Depart på Genner Strand.
Samlet set har vi plads til 100 biler og ca. 400 personer.
Derudover opstilles et festtelt, hvor parkerende gæster har mulighed for at følge
Grand Depart på storskærm i formiddagstimerne. Der vil desuden være forskellig
underholdning i form af live musik og vinsmagning af franske vine. Mht. Forplejning
tilbyder vi en cykelryttermadpakke bestående af en fransk baguette med pålæg
samt en energibar. Der tilbydes også fransk tapas. Forplejning forestås af vores
gode samarbejdspartnere fra Stampenborg. Der opstilles desuden toiletvogn og
hoppeborg til børn og barnlige sjæle.
Efter starten i Vejle, går selskabet af nøje tilrettelagt rute ned til Genner Strand for at
være med til festlighederne her. Undervejs på ruten uddeles vand og flag til alle
eventdeltagere.
Der er ikke noget hemmelighed at de ferielejligheder og værelser Naturperlen
sædvanligvis tilbyder har været booket siden 2020. Vi får dog en del henvendelser
fra gæster som forespørger om de må slå eget telt op i vores have. Da
campingpladser i området også melder udsolgt lige netop denne weekend, vil vi
gerne imødekomme vores gæsters forespørgsler. Derfor ønsker vi at etablere en
lille teltplads med op til 8 telte – dog kun denne weekend.
OBS: Eventen læner sig op ad de aktiviteter og grafiske elementer der er lavet for
Genner By / Genner Lokal Råd.
Det er vigtig for os at understege, at vi på Naturperlen ønsker at udnytte den eftereffekt, som Grand Depart har for en virksomhed for vores. Det gør vi ved at lancere
nye cykel-ophold samt udvide vores services til cykelturister generelt (med eks.
cykelskure, cykelvaskeplads, nye overnatningsmuligheder mv.).
På Naturperlen er vi naturligvis bekendt med at følgende tilladelser skal foreligge for
at eventen kan gennemføres:
•Tilladelse til etablering af Pop-Up parkeringsplads samt teltplads til overnatning Kystdirektoratet (tilladelse godkendt pr. 31.01.2022)
•Tilladelse til afholdelse af event - Aabenraa Kommune (ansøgning sendes primo
marts)
•Tilladelse til udskænkning af alkohol – Politiet (ansøgning sendes primo marts)

Startdato

01-04-2022

Slutdato

04-07-2022

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Ja

Målgrupper

Danske og internationale børnefamilier, Danske og internationale cykelfans, Danske
og internationale TV-seere, Kultur- og oplevelsesturister, Lokale borgere

Hvem gennemfører projektet

Projektet gennemføres af Naturperlen ApS, Sønder Havvej 11, 6230 Rødekro.
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Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Både før og under eventen synliggøres projektet for omverdenen via Grand Depart
Copenhagen Denmark 2022 (hvor der oprettes en event). Det samme gør sig
gældende for Destination Sønderjylland samt Turistbureauet i Aabenraa, hvor vores
event ligeledes oprettes, således den er synlig for interesserede turister. Derudover
markedsføres eventen via vores egen hjemmeside samt de Sociale Medier.
Følgende initiativer markedsføres via ovenstående kanaler:
100 dage FØR Tour de France Festen
•Event meldes ind til Grand Depart Copenhagen Denmark 2022.
•Eventen oprettes hos hhv. Destination Sønderjylland samt Turistbureauet i
Aabenraa.
•Naturperlen lancere de første cykelpakker: ”Kør Touren før rytterne” (se bilag).
•Markedsføring af cykel-ferie-pakker og Tour de France festen på Sociale medier
(Facebook og Instagram) påbegyndes.
30 dage FØR Tour de France Festen:
•Tour de France forbindes ofte med land art, hvor landmænd langs ruten laver
kreative udsmykninger af landskab og marker . Det vil vi gerne understøtte på
Naturperlen, hvorfor der opsættes en cykelskulptur på hotellets tag. Dette meldes
naturligvis ind til Grand Depart Copenhagen Denmark 2022, som sørger for, at det
kommer med på listen, der bliver sendt til TV-producerne.
•Derudover laver vi en udstilling af gule cykler på Naturperlens grund.
•Naturperlens 2 værelser, 5 ferielejligheder og øvrige opholdsrum pyntes op med
gult eks. Gule / prikkede puder og håndlæder, gule blomster, flag, billeder af de
cykelryttere mv.
•Der udsendes pressemeddelelse om Naturperlens initiativer for cykelturismen.
Ovenstående bidrager naturligvis med stemning og kendskab til eventen for de
gæster der besøger Naturperlen i perioden 01.06.22-03.07.22, men har også til
formål at skabe omtale på de sociale medier og i pressen. Her laves både
pressemeddelelser, opslag og annoncer.
Under Tour de France Festen
•Der opsættes Beach flag ved indkørsler til Sønder Hav Vej samt Naturperlen.
•Der opstilles cykelport ved indkørsel til Naturperlens Pop-up parkeringsplads
•Der uddeles gule flag
EFTER Tour de France festen
“There is no doubt the Grand Départ of the Tour de France was incredible for many
businesses in Yorkshire and the benefits will be felt for many years to come.”
Gary Verity, CEO of Welcome to Yorkshire
Det er vigtig for Naturperlen at vi som turistaktør i Aabenraa Kommune udnytter
både de direkte og afledte effekt, som Touren bærer med sig.
Dette påtænker vi at gøre med nye cykelpakker, som (se vedhæftede) samt
udvidelse af de services vi tilbyder vores cykelgæster. I 2022 er der således planlagt
følgende: Opførelse af cykelparkering (aflåst rum), etablering af cykel-vaske-station,
alternativ overnatning i form af Glamping-telte, etablering af udendørs toiletter til
servicering af Bike Friends gæster. Der ansøges i foråret 2022 om LAG midler til
implementering af disse forbedringer.
På den måde bliver Grand Depart en integreret del af Naturperlens og der med også
Destination Sønderjyllands turismemæssige udbud i de kommende år.
Konklusion: Med dette projekt sætter vi således fokus på Aabenraa Kommune som
en attraktiv cykeldestinaion, og med ovenstående markedsføringsmæssige
indsatser, vil NaturperlensTour de France Fest være særdeles synlig både før under
og efter Grand Depart kommer til Aabenraa Kommune.

Hvor gennemføres projektet?

Projektet gennemføres både på Naturperlen samt ved Genner Strand.

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet er synligt på løbsdagen, Projektet fremhæver det unikke ved Aabenraa,
Projektet kan ses fra en helikopter, Projektet kan videreføres efter Tour de France
2022, Projektet understøtter den gule folkefest langs hele ruten i Aabenraa
Kommune

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

35402
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EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.
Ekstra dokumentation

Beskriv kort indholdet i dokumentet: Tilbud fra Hottryk
Ekstra dokumentation: Tilbud_Hottry_NP.pdf
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Tilbud fra Løgumkloster Teltudlejning
Ekstra dokumentation: Tilbud_LøgumklosterTelt_NP.pdf
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Tilbud fra Unicogruppen
Ekstra dokumentation: Tilbud_Unicogruppen_NP.pdf
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Overblik over cykelpakke, forår 2022
Ekstra dokumentation: CykelpakkeForår2022.pdf
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Situationsplan over eventen (beskrevet i
drejebog)
Ekstra dokumentation: Situationsplan.pdf
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Billede af cykelport der opstilles til eventen
Ekstra dokumentation: Cykelport.png

Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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DrejbogfNatuplnsTdFc.

DREJEBOG FOR NATURPERLENS TOUR DE FRANCE FEST
Denne drejebog beskriver de initiativer, der skal igangsættes for at Naturperlens Tour de France
Fest kan blive en realitet.

1. AKTIVITETER
Januar-marts 2022:
• Ansøgning om tilladelser
• Ansøgning om midler
100 dage FØR Tour de France Festen (IKKE EN DEL AF DENNE ANSØGNING)
• Naturperlen lancere de første cykelpakker: ”Kør Touren før rytterne” (se bilag).
• Markedsføring af cykel-ferie-pakker og Tour de France festen på Sociale medier
påbegyndes.
30 dage FØR Tour de France Festen (INKLUDERET I DENNE ANSØGNING):
• Cykelskulptur opsættes på Naturperlens tag
• Udstilling af gule cykler opføres
• Naturperlens 2 værelser, 5 ferielejligheder og øvrige opholdsrum pyntes op
UNDER Tour de France Festen (INKLUDERET I DENNE ANSØGNING):
• D. 01.07.2022: Telt, hoppeborg og toiletvogn opstilles. Derudover opstilles cykelport ved
indkørsel til p-pladsen (se billede).
• D. 02.07.2022: Parkeringspladser afmærkes. Gæster ankommer til teltplads.
• D. 03.07.2022:
o Der opsættes Beach flag ved indkørsler til Sønder Hav Vej samt Naturperlen.
o Vi agerer parkeringsplads for ca. 100 biler og 400 personer.
o Fest i telt med storskærm og forplejning. Fælles gåtur til Genner Stand.
o Gæster afrejser fra teltplads.
• D. 04.07.2022: Telt, hoppeborg og toiletvogn samt alle markeringer på markerne nedtages
EFTER Tour de France festen (IKKE INKLUDERET I DENNE ANSØGNING)
• Nye cykelpakker lanceres (sensommer / EFTERÅR 2022)
•

Udvidelse af services for cykelgæster, herunder opførelse af cykelparkering (aflåst rum),
etablering af cykel-vaske-station, alternativ overnatning i form af Glamping-telte, etablering
af udendørs toiletter til servicering af Bike Friends gæster.

2. PERSONALEMÆSSIGE RESSOURCER:
Opstilling d. 01-02.07.2022:
• Naturperlens vanlige personale hjælper med klargøring her under opstilling af cykelport
samt markering af hhv. p-pladser og teltplads til overnatning.
• Festtelt, hoppeborg, storskærm samt toiletvogn opstilles af eksterne virksomheder.
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Festdag d. 03.03.2022:
• Der vil være 2 x parkeringsvagter (eget personale) ved indkørsel til Naturperlen samt
indkørsel til parkeringspladsen.
• I festteltet vil Naturperlens eget personale (2 personer) stå for servering af øl/vand samt
snacks.
• Stampenborg sørger for vinsmagning samt forplejning.
• Derudover allokeres 2 medarbejdere til rengøring.

3. ROGRAM FOR TOUR DE FRANCE FEST PÅ NATURPERLEN
9.00:

Ankomst
OBS: Vejene bliver spærret ca. kl. 12.00

09.30:

Velkomst v. Preben Stenger
Storskærm tændes (optakt til dagens løb)
Baren åbner
Hoppeborgen åbner

11.00-11.30: Live musik
11.30.00-13.00:
Frokost
Mulighed for at købe øl/vand
Vin fra Stampenborg
12.30-13.00: Live musik
13.00: Løbet starter i Vejle (vi følger starten på storskærm)
13.30: Vi gør klar til at heppe på rytterne fra Sønderballe Strand (gåtur på ca. 10 min)
13.45: Reklamekaravane kører forbi Sønderballe Strand
15.45: Rytterne passere Sønderballe Strand
16.30: Mulighed for at se rytterne cykle i mål i Sønderborg (storskærm på Naurperlen)

PRIS: Det er gratis at deltage i arrangementet, men har du bil med koster det DKK 75,- / EUR 10 for
parkering. Bestil din Parkeringebillet HER (Indsæt link til booking).
Det er ikke tilladet at medbringe egen forpljning.

OBS – OBS – OBS: Programmets tidspunker er ca. tider. Vi anbefaler du ankommer i god tid.
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4. BESKRIVELSE AF SITUATIONSPLAN
Til denne ansøgning er vedhæftet en situationsplan. Denne danner baggrund for de tilladelser vi
har/vil ansøge om i vinter/forår 2022. Følgende er pt. indtegnet på situationsplanen:
1: Festtelt indeholdende storskærm og borde-bænkesæt (ikke strandbeskyttelseszone)
2: Hoppeborg (ligger i strandbeskyttelseszone)
3: Teltområde med plads til 8 telte (ligger i strandbeskyttelseszone)
4: Toiletvogn (ikke strandbeskyttelseszone)
OBS: Situationsplanen kan ændre sig ift. krav og ønsker fra Aabenraa Kommune, når der ansøges
om tilladelse til afholdelse af eventen.
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Budget_TornEv-NP.pf

Budgetpost/Finansiering
Cykelskulptur til tag
Beach flag
Danske og franske flag

Tour de France
EgenPuljen
finansiering
10.691

3.564

960

320

1.125
8.625

375
2.875

900

300

Afmærkning parkering

1.200

400

Leje af storskærm og lydudstyr
Musiker og forograf

8.150
1.125

2.717
375

0

0

1.875

625

0
0
750
35.402

20.000
11.200
250
43.001

Udstilling af gule cykler
Pynt til lejligheder og fællesarealer
Telt + hoppeborg + siddepladser
Toiletvogn

Lydmand
Diverse småanskaffelser (dug, blomster, servietter,
håndsprit mv.)
Forplejning
Udgifter, personale (01.07-04.07.2022)
Udgifter markedsføring, Sociale Medier
TOTAL

ALLE PRISER ER EX MOMS!
OBS: DER ER IKKE INFHENTET TILBUD PÅ
POSTER UNDER DKK 3000,- HER ER BLOT
MARKEDSAFSØGT
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Total

Note

14.255 Se vedhæftede tilbud fra Hottryk
1.280
1.500
11.500
1.200
1.600
10.867
1.500
0

Pris beregnet: 8 genbrugscykler spraymales gule. 2 ds. gul
spraymaling pr. cykel a 80 kr
Diverse indkøbes i detailhandlen
Se vedhæftede tilbud fra Løgumkloster teltudlejning
Pris fra Delpin:
https://delpin.dk/udlejningskatalog/toiletvogn.4394/scanv
ogn-240-med-afloeb.4817
Indeholder bl.a. Kegler, hegnspæle, afmærkningstape, pskilte med numre
Se vedhæftede tilbud fra Unicogruppen
Stærkt reduceret pris. Der betales honorar.
Lydmand arbejder frivilligt for at understøtte eventen.
Sparret: DKK 6000!

2.500 Afhænger af deltagerantal
20.000 Afhænger af deltagerantal
11.200 Estimeret til 80 timer a DKK 140 pr time
1.000 Absolut minimum
78.402

Side 17 af 78

Tilbud_HotryNP.pf

NATURPERLEN ApS
Sønder Havvej 11
6230 Rødekro
Danmark
CVR-nr.DK33766165

TILBUD
Nr. ........................:
Dato ......................:
Kundenr .................:
Side ......................:

Tour de France materialer

33528
31.01.2022
33766165
1 af 1

Deres ref. ...............: Jaqueline Nicolaisen
Vor ref. ..................: Klaus S. Petersen

Nr. Tekst

2000 Artwork/layout og korrektur
Banner, beachflag
timer anslået
5002 Beach flag, Large
1015 x 4480 mm
Med jordspyd eller krydsfod
0002 Stofbanner 205 gr tricot med
linning og øjer pr 100 cm.
8000 x 5250 mm
6000 Dansk og Fransk Papirflag på
plastpind
20 x 27

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 14.255,00)

Antal Enhed

Stk. pris

Pris

750,00

3.000,00

4 stk.

1.475,00

5.900,00

1 stk.

3.780,00

3.780,00

300 stk.

5,25

1.575,00

4 timer

Subtotal :

14.255,00

25,00% moms :

3.563,75

Total DKK :

17.818,75
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HOTTRYK SKILTE & PRINT
1. TILBUD OG AFTALE
1.1. Tilbud er bindende for Hottryk skilte og print, i 30
dage fra tilbudets dato at regne.
1.2. Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af
HOTTRYK.
1.3. Har
bestilleren
anmodet
HOTTRYK
om
at
udarbejde
konceptudvikling,
kreative
oplæg, originalmateriale m.m., er HOT
TRYK
berettiget til at få dette arbejde betalt.
1.4. Tilbudet er betinget af, at:
• Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt
som forudsat i tilbudet.
• Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i
tilbudet.
• Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til
HOTTRYK’s afgivne tilbud.
2. PRIS
2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering.
2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser,
offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er
HOTTRYK berettiget til at re
gu
lere prisen med
sådanne dokumenterede stigninger.
2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren
berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne
dokumenterede fald.
2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudseller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs
i danske kroner. HOTTRYK forbeholder sig ret til ved
kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
2.5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er HOTTRYK
berettiget til at kræve betaling for:
• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale,
bestilleren har givet HOTTRYK, viser sig at være
ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer
rettelser eller ændringer i det leverede materiale,
efter at arbejdet er påbegyndt.
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager
flere korrekturer end aftalt i tilbudet.
• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales
med bestilleren efter aftalens indgåelse.
• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af be-stillerens digitale eller analoge materiale
og værktøj efter levering har fundet sted.
• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan
gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet
bestillerens forhold.
3. LEVERING
3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt
med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser
eller forhindringer, der skyldes:
• Bestillerens handling eller undladelse.
• De i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder.
3.2. Ved disse forsinkelser har HOTTRYK ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
3.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker,
at opfyldelse af HOTTRYK’s leveringsforpligtelser
fordyres, er HOTTRYK forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at
ville betale den af HOTTRYK beregnede merpris.
3.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer HOTTRYK leveringstidspunktet.
4. BETALING
4.1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud,
ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste
rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.
4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med HOTTRYK’s
til enhver tid gældende rente, p.t. 2% p.a.
4.3. På HOTTRYK’s anmodning er bestilleren til enhver
tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
4.4. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse,
er HOTTRYK forpligtet til at friholde bestilleren for
enhver udgift forbundet hermed.

5. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.
5.1. Ophavsretten til de af HOTTRYK udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale
m.m. tilhører HOTTRYK og må ikke uden HOTTRYK’s
godkendelse overlades til tredjemand.
5.2. Hvad HOTTRYK har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer,
værktøjer m.m. til brug for leverancen er HOTTRYK’s
ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte
er særskilt faktureret.
5.3. Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til
arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.
6. FORSINKELSE
6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt.
3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve
aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse
har præciseret betydningen af, at levering sker til
nøjagtig bestemt tid.
7. MANGLER
7.1. HOTTRYK har intet ansvar for fejl, som bestilleren
ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print,
digitale informationer, prøvetryk og lignende.
7.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at
nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser
fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
7.3. HOTTRYK har ret til en mer- eller mindrelevering på
indtil 10% af aftalt oplag.
I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end HOTTRYK, har
HOTTRYK ret til en rimelig mer- eller mindrelevering
ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til
materialeleverandørens leveringsbetingelser.
7.4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over
en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller
reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren
adgangen til at gøre manglen gældende. HOTTRYK
er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette
kan ske inden for rimelig tid.
7.5. HOTTRYK hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan
henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir
eller andet til leverancen.
7.6. HOTTRYK er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke
skriftligt har givet HOTTRYK nøjagtig instruktion om
disses placering.
7.7. HOTTRYK giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder,
som er nummererede ved modtagelsen, beregnes
eventuelle rettelser af numre ekstra.
8. ANSVAR
8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved
det leverede har HOTTRYK intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
• Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der
bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse
af produktionen.
• I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
• I øvrigt enhver omstændighed som HOTTRYK ikke
er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering,
beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og
importforbud og anden lignende force majeuresituation.
8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed,
hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller
manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte
omstændigheder eller virksomhedens ophør.
8.3. HOTTRYK hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af
avance eller andet indirekte tab, herunder tab som
følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand,
jf. dog pkt. 8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler
ved det leverede.

8.4. HOTTRYK er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret
produkt forårsager personskade eller volder skade
på ting, hvis den pågældende genstand efter sin
art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig
benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte
i overensstemmelse hermed.
• HOTTRYK er kun ansvarlig for erhvervstingskade,
hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han
eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have
været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.
• HOTTRYK er dog aldrig ansvarlig for skade, der
forvoldes på bestillerens eller andres produktion,
på produkter der emballeres i/etiketteres med de
leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling
disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra HOTTRYK’s side er handlet med
grov uagtsomhed.
• HOTTRYK hæfter aldrig for driftstab, avancetab og
andet indirekte tab.
I tilfælde af at HOTTRYK i anledning af en
erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for
tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for HOTTRYK’s ansvar, er bestilleren pligtig til
at holde HOTTRYK skadesløs herfor såvel som for
sagsomkostninger.
8.5. HOTTRYK har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse
eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder
formgivning eller andet, der kan være underkastet
tredjemands rettigheder. Pådrager HOTTRYK sig
ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes
manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren HOTTRYK
skadesløs for et sådant ansvar.
8.6. HOTTRYK har intet ansvar for tab eller beskadigelse
af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign.,
som ikke er HOTTRYK’s, men som er overladt denne
af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt
opgave eller med henblik på opbevaring, herunder
på opbevaring af arbejder HOTTRYK har udført.
HOTTRYK er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres,
at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom
adfærd udvist af HOTTRYK eller hans folk.
Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden
imod skade og undergang.
9. UNDERLEVERANDØRER
9.1. HOTTRYK er berettiget til helt eller delvis at lade
arbejde udføre hos underleverandører.
10. PERIODISKE SKRIFTER/VEDVARENDE
KONTRAKTARBEJDE
10.1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/
vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale,
gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.
11. KØBELOVEN
11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder
anvendelse på nærværende aftale i det omfang,
retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller
i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En
eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller
vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene
indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.
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Tilbud_LøgmkosterNP.pf

Ordrebekræftelse

Naturperlen
Sønder Havvej 11
6230 Rødekro

Nummer:
2615
Dato:
15-02-2022
Kundenr.:
64659255
Betaling:
Netto kontant
EAN:
Vor ref.:
Brian
Lev. dato:
30-06-2022 Torsdag
Brugsdato:
03-07-2022 Søndag
Returdato:
04-07-2022 Mandag
Ændret den 07-02-2022 11:45

Lev. adresse:

Varenr

Navn

T0915
HO004
BS003
BS006
BS013
BS016
OV010

9×15 meter 135 personer
Bamse Hoppeborg 6x7 meter
Cafebord uden overtræk
Bord/bænkesæt
Tralle Lounge sæt 2+1
Rattan Lounge sæt 2+1+1
Levering

Perioder
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Antal
1,00
1,00
10,00
10,00
4,00
4,00
1,00

Pris

Beløb

6.075,00
2.000,00
70,00
125,00
500,00
450,00
550,00

6.075,00
2.000,00
700,00
1.250,00
2.000,00
1.800,00
550,00

Ialt at betale:
Heraf moms:

14.375,00
2.875,00
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Tilbud_UncogrpeNP.f

Naturperlen
Søndergade 107
6600 Vejen
Cvr: 40641076

Sønder Havvej 11
6230 Rødekro
Denmark

post@unico-gruppen.dk
www.unico-gruppen.dk
Tlf: 75365779

Booking #6962
Status: Tilbud
Booking fra
Booking til

03/07/2022, kl: 10.00
04/07/2022, kl: 09.45
Antal

Faktor

Pris pr. stk.
(inkl. faktor)

Subtotal
eks.kl. moms

d&b Q7 System, 2x Q7 + Q-sub, 2x D12, kabler mm

1

1.00

1.815,00 kr

1.815,00 kr

Højttaler, d&b Q7 Top

2

1.00

300,00 kr

600,00 kr

T-bom til højttaler.

2

1.00

30,00 kr

60,00 kr

CEE 16/3, 10m

1

1.00

20,00 kr

20,00 kr

Projektor, Panasonic PT-DZ13KU, 12000Ansi. 1920x1200 ekskl. optik

1

1.00

8.500,00 kr

8.500,00 kr

Optik, Panasonic ET-D75LE30. 2.4-4.7:1

1

1.00

1.500,00 kr

1.500,00 kr

Podie, Innodeck 1x1m

2

1.00

80,00 kr

160,00 kr

Podieben 200cm

4

1.00

0,00 kr

0,00 kr

HDMI 2.0 tromle, Ultra HD 4K, 50m

1

1.00

100,00 kr

100,00 kr

CEE 16/1, 25m

1

1.00

20,00 kr

20,00 kr

Adapter. DK - CEE 16/1

1

1.00

10,00 kr

10,00 kr

Forsikring på udstyr 5,0%

1

1.00

639,25 kr

639,25 kr

Rabat på udstyr -20,0%

1

1.00

-2.557,00 kr

-2.557,00 kr

Tekst

Total eks.kl. moms
Moms
Total inkl. moms

10.867,25 kr
2.557,00 kr
13.424,25 kr

Dette tilbud gælder så længe lager haves, dog min. 8 dage fra dags dato.
Hermed bekræftes ovenstående,
samt indforståelse af lejebetingelser på sidste side.
Underskrift:
______________________________________________________
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Unico Gruppen Lejebetingelser:
Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af Unico
Gruppen.
Det lejede udstyr må ikke uden Unico Gruppens skriftlige godkendelse på lejekontrakten medtages til udlandet.
Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af Unico Gruppen fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet kaldes lejeperioden,
hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra Unico Gruppens´s lager og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at
korteste lejeperiode er 1 dag.
Den dag udstyret forlader Unico Gruppens lager regnes som første lejedag.
Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 12:00.
Ved for sen aflevering påregnes 20% af lejebeløbet pr. dag oven i den aftalte leje, svarende til den normale lejepris.
Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Unico Gruppen berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det
samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til
afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.
Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Eventuelle skader
skal straks anmeldes til Unico Gruppen og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejeren er ansvarlig for skader, som udlejer ikke får
dækket af forsikringen, bl.a. :
• tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer
• glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag
• løse kabler, ledninger, stropper eller manglende lamper
• grov uagtsomhed, for så vidt dette ikke kan lægges lejeren eller dennes medarbejder til last
• selvrisiko på kr.: 5000.- pr. skade.
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra Unico Gruppen. Unico Gruppen er ikke
ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede.
Det lejede skal afhentes af lejeren på Unico Gruppens lager eller efter aftale transporteres eller sendes til opgivne adresse hos lejer
evt. mod betaling. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i et egnet køretøj og på forsvarlig måde. Unico
Gruppen forbeholder sig ret til at godkende transporten.
Forudreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Unico Gruppen er berettiget til - uden
særlig underretning - at erstatte reserveret udstyr med andet af samme funktion og beskaffenhed.
Udskiftede lamper samt medleverede reservelamper skal returneres. Manglende lamper debiteres til salgspris.
Afbestilling af lejet udstyr kan normalt ske indtil 7 hverdage inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 7 hverdage før 1. lejedag
debiteres 50% af lejebeløbet, dog mindst kr.: 50,-.
Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales, men under alle
omstændigheder skriftligt.
Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte leje periode vil ikke - uden særlig aftale herom - berettige til nedsættelse
af lejen.
Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke betalt leje samt andre omkostninger forfalden til betaling straks ved
lejeperiodens ophør.
Unico Gruppen tager forbehold over for force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres
misligholdelse af kontraktlige aftaler
Lejefaktorer: 1 dag: x1 - 2 dage: x1,5 - 3 dage: x1.7 - Efterfølgende dage + 0,2 pr. dag.
Unico Gruppen ApS, Søndergade 107, 6600 Vejen, CVR: 40641076
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Cykelpakke, forår 2022
I foråret 2022 kickstarter vi Tour de France 2022 ved at lancerer vi vores nye cykelkoncept. Første
ophold finder sted d. 13-15 maj 2022. Pakkerne markedsføres via egen hjemmeside, sociale medier
og er en del af Destination Sønderjyllands cykelkampagne. Pakkerne sælges via egen hjemmeside
samt den fælles Sønderjyske bookingportal.
Beskrivelse og program for opholdet er indsat nedenfor:

EKSKLUSIVT CYKELOPHOLD: KØR TOUREN FØR RYTTERNE
– D. 13-15. MAJ 2022
Når Tour de France Grand Depart i 2022 starter i Danmark bliver det spektakulært!
I Tourens 3 etape kører rytterne igennem Sønderjylland – og passerer nærmest vores baghave.
Med udgangspunkt i Naturperlen, byder Den Sønderjyske del af etapen på smukke og udfordrende
ruter både mod nord og mod syd. Faktisk bruger mange lokale cykelryttere bakkerne omkring
Naturperlen og Genner Strand som udgangspunkt for deres cykeltræning.
Fra fredag d. 13. maj til lørdag d.15. maj 2022, har du mulighed for at blev en del af Tour de France
2022. I samarbejde med cykelekspert og guide, Lars Christiansen, har vi nemlig sammensat et
eksklusivt cykelophold, der giver dig en helt unik mulighed for at køre den Sønderjyske del af Tour
de France ruten – endda FØR rytterne!

Opholdet inkluderer følgende:
o Velkomstpakke inkl. ruterne som GPX filer.
o 2 x overnatning i lækker ferielejlighed (plads til 2-4 personer) eller hotelværelser (2
personer)
o 2 x Morgenmad
o 1 x Madpakke (sandwich med kylling, 1x banan, 2 x energibar)
o 2 x guidet tur med vores cykelekspert på den sønderjyske del af Tour det France
Ruten.
o Fri adgang til liggespa for ømme stænger – vi reserverer spaen til dig/jer på forhånd
o Opbevaring af din cykel (i aflåst rum eller i cykeltaske på værelset)
o Mulighed for småreparationer og cykelvask ved vores BikeStation
o Fri adgang til vores Bike-Friends netværk
OBS: Opholdet inkluderer ikke aftensmad, men vi har indsat oplagte muligheder i programmet nedenfor.

Program
D. 13.05.2022: Ankomst og opvarmning
Kl. 14.00:
Kl. 15.00:

Ankomst og check in. Udlevering af velkomstpakke og GPX filer.
Vi varmer op og kører en lille del af etapen med en rute på ca. 40K. Vores lokale
cykelekspert og guide, Lars Christiansen er med på turen og viser vej.
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Kl. 18.00:
19-21.00:

Aftensmad på Pandekagehuset, ca. 2 km. fra Naturperlen (selvbetalt)
Mulighed for udendørs ligge-spa

D. 14.05.2022: Opdag den sønderjyske del af Grand Depart
K. 07-09.00: Morgenmad
Kl. 10.00:
Udlevering af madpakke, klargøring af cykler
Kl. 10.15:
Afgang med lokal cykelekspert til Tour de France ruten.
Ruten er i alt på ca. 100K med mulighed for at forlænge turen. Der er naturligvis
frokost og kaffestop undervejs.
Kl. 16.00:
Ankomst til Naturperlen
Kl. 18.00:
Mulighed for tapas på Naturperlen (OBS: dette er et tilkøb og skal bestilles på
forhånd)
Kl. 16-21.00: Mulighed for udendørs ligge-spa
D. 15.05.2022: Check ud og cykling på egen hånd
Kl. 07-09.00: Morgenmad
Kl. 11.00:
Check ud
Kl. 11.01:
Mulighed for cykeltur på egen hånd

Pris pr. person i ferielejlighed:
2 personer: XXX
4 personer: XXX
Pris pr. person i delt dobbeltværelse
2 personer: XXX
Har du brug for overnatning til mere end 4 personer, kan du kontakte os på kontakt@naturperlen.dk.
Er i en gruppe der ønsker et cykel- eller træningsophold?
Kontakt os på kontakt@natur-perlen.dk og vi designer et unikt ophold kun til jer!
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Cykelport.ng
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 14-02-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-21
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Lokalråd

Navn på forening/organisation

Felstedegnens Borgerforening

CVR-nummer

32876870

Adresse

Gråstenvej 38A

Postnr.

6200

By

Aabenraa

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Knud Petersen

E-mail

knud@felsted-radio.dk

Telefon (Kontaktperson)

31456142

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Gul fest i Felsted og omegn

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET
Beskrivelse af projektet

Tour de France Gruppen under Felstedegnens Borgerforening har videre udviklet
nye ideer der indbefatter varige minder om den enestående begivenhed på
Felstedegnen. Felsted Centralskole og børnehaven er også involveret med projekter
hvor børnene kan deltage og fremstille ting, der vil blive set i hele verden.
I samarbejde med Stenlauget i Felsted ønskes en sten med indskrift på begge sider
og cykelskulptur i toppen, samt et by skilt i anledningen i samarbejde med
Støtteforeningen H.P. Sørensens kunstværk.

Startdato

01-05-2022
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Slutdato

03-07-2022

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Ja

Målgrupper

Danske og internationale børnefamilier, Danske og internationale cykelfans, Danske
og internationale TV-seere, Kultur- og oplevelsesturister, Lokale borgere

Hvem gennemfører projektet

Tour de France Gruppen under Felstedegnens Borgerforening i samarbejde med
andre foreninger

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Nogle af projekterne er blivende for eftertiden, medens andre udgør selve
festlighederne op til touren og på tourdagen

Hvor gennemføres projektet?

I Felsted og omegn

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet er bredt funderet og lokalt understøttet, Projektet er synligt på løbsdagen,
Projektet fremhæver det unikke ved Aabenraa, Projektet kan ses fra en helikopter,
Projektet kan videreføres efter Tour de France 2022, Projektet understøtter den gule
folkefest langs hele ruten i Aabenraa Kommune

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

50000

EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.
Ekstra dokumentation

Beskriv kort indholdet i dokumentet: Budget, for tiltag i denne ansøgning
Ekstra dokumentation: Budget_anden_ansøgning.pdf

Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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Felstedegnens Borgerforening
Budget_ansøi.pf

Gråstenvej 38A ▫ Felsted ▫ 6200 Aabenraa
Telefon 31456142 ▫ CVR 32876870
Sydbank 7910-1320194 ▫ MobilePay 40893

Tour de France gennem Aabenraa Kommune – Hotspot Felsted
Felstedegnens Borgerforening har nedsat en arbejdsgruppe, der alene arbejder med planlægningen af
den gule fest i Felsted søndag den 3. juli og dagene op til denne datoDe foreløbige fastsatte planer kræver indkøb af forskellige materialer i henhold til arbejdsgruppens
vedtagne projekter.
Budget for projektet -anden runde

Beskrivelse

Pris kr. incl.
moms
6.056,40

Stor sten med indskrift (stenhugger) på begge sider og to
krydsende cykler monteret på et rør boret ned gennem
stenen i midten. Placeres evt. midt i rundkørslen eller et
andet godt sted, som et varigt minde om begivenheden.
Fremstilles i samarbejde med Stenlauget i Felsted. Tilbud
fra stenhugger "Tour de France 2022" på begge sider.
Stenen skaffer vi selv.
Op pyntning af Møllevej, Banner 3 * 10 meter og flag til at
sætte langs vejkanten.
I samarbejde med Støtteforeningen H.P. Sørensens
kunstværks, der har et restbeløb på ca. 15.000 kr. i deres
kasse, som ønskes brugt til et skilte projekt. By-skiltet
kunne med dets markante og enkle profil være et utroligt
smukt og synligt bidrag til at få navnet Felsted vist på såvel
de internationale som nationale medier, foruden at det også
kan være med til at profilere Aabenraa kommune.
Vi har fået et tilbud fra Vollerup Smedeland A/S som lød
på 24.750 kr., men prisen på jern er i mellemtiden steget til
kr. 25.562,50 kr. Dertil kommer leveringsomkostninger og
materialer til montage der skønnes ansat til kr. 2.000 kr.
Montering af By-skiltet udføres ved frivillig arbejdskraft.
Til at realisere dette spændende projekt, mangler vi kr.
12.562,50 til at få økonomien på plads.

6.000,00
12.562,50

Felsted Centralskole planlægger at lave et kæmpe banner,
der evt. kan ligge på skolens tag, eller alternativt på en
mark tættere på ruten. Eleverne designer motiverne på
banneret.
LM Sign ApS:
Hermed tilbud som lovet.
Ca. 12x47 meter = 564m2
Pris pr/m2 ved 564m2: 52,00 kr./m2 inkl. grafisk layout.
Prisen er plus moms samt miljøtillæg 195,00 kr.

36.903,75

Levende musik ved samlingsted, Møllevej (tæt på
varnæsvej)
Børnehaven bakkehuset, Gule trøjer til børnene m.v.

10.000,00

I alt Kr.

4.000,00
75.522,65
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Felstedegnens Borgerforening
Budget_ansøi.pf

Gråstenvej 38A ▫ Felsted ▫ 6200 Aabenraa
Telefon 31456142 ▫ CVR 32876870
Sydbank 7910-1320194 ▫ MobilePay 40893

Tour de France gennem Aabenraa Kommune – Hotspot Felsted
Felstedegnens Borgerforening har nedsat en arbejdsgruppe, der alene arbejder med planlægningen af
den gule fest i Felsted søndag den 3. juli og dagene op til denne datoDe foreløbige fastsatte planer kræver indkøb af forskellige materialer i henhold til arbejdsgruppens
vedtagne projekter.
Budget for projektet -anden runde

Beskrivelse

Pris kr. incl.
moms
6.056,40

Stor sten med indskrift (stenhugger) på begge sider og to
krydsende cykler monteret på et rør boret ned gennem
stenen i midten. Placeres evt. midt i rundkørslen eller et
andet godt sted, som et varigt minde om begivenheden.
Fremstilles i samarbejde med Stenlauget i Felsted. Tilbud
fra stenhugger "Tour de France 2022" på begge sider.
Stenen skaffer vi selv.
Op pyntning af Møllevej, Banner 3 * 10 meter og flag til at
sætte langs vejkanten.
I samarbejde med Støtteforeningen H.P. Sørensens
kunstværks, der har et restbeløb på ca. 15.000 kr. i deres
kasse, som ønskes brugt til et skilte projekt. By-skiltet
kunne med dets markante og enkle profil være et utroligt
smukt og synligt bidrag til at få navnet Felsted vist på såvel
de internationale som nationale medier, foruden at det også
kan være med til at profilere Aabenraa kommune.
Vi har fået et tilbud fra Vollerup Smedeland A/S som lød
på 24.750 kr., men prisen på jern er i mellemtiden steget til
kr. 25.562,50 kr. Dertil kommer leveringsomkostninger og
materialer til montage der skønnes ansat til kr. 2.000 kr.
Montering af By-skiltet udføres ved frivillig arbejdskraft.
Til at realisere dette spændende projekt, mangler vi kr.
12.562,50 til at få økonomien på plads.

6.000,00
12.562,50

Felsted Centralskole planlægger at lave et kæmpe banner,
der evt. kan ligge på skolens tag, eller alternativt på en
mark tættere på ruten. Eleverne designer motiverne på
banneret.
LM Sign ApS:
Hermed tilbud som lovet.
Ca. 12x47 meter = 564m2
Pris pr/m2 ved 564m2: 52,00 kr./m2 inkl. grafisk layout.
Prisen er plus moms samt miljøtillæg 195,00 kr.

36.903,75

Levende musik ved samlingsted, Møllevej (tæt på
varnæsvej)
Børnehaven bakkehuset, Gule trøjer til børnene m.v.

10.000,00

I alt Kr.

4.000,00
75.522,65
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 14-02-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-20
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Forening

Navn på forening/organisation

Sport Event Syd

CVR-nummer

36220651

Adresse

Storegade 30

Postnr.

6200

By

Aabenraa

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Per Hussmann / Dorthe Hilbig

E-mail

per@sporteventsyd.dk

Telefon (Kontaktperson)

20421959

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Den Gule Folkefest i Genforeningshaven

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET
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Beskrivelse af projektet

DEN GULE FOLKEFEST I GENFORENINGSHAVEN.
Stemningen:
De tre dage hvor Tour de France gæster Danmark, vil vi skabe den gule folkefest i
Genforeningshaven. Både fredag, lørdag og søndag vil ”skøjtebanen” danne
rammen om Aabenraa’s omfavnelse af verdens største cykelløb. Der vil være fri
adgang for alle og sammen med resten af byen kan man se de danske ryttere på
storskærme og komme i den rette stemning til løbet passerer forbi, lige ude på
vejen, om søndagen.
Det praktiske:
Der opstilles et stort telt på "skøjtebanen", hvor publikum kan sidde ved de pyntede
bord/bænkesæt og se TdF på storskærme. Vi håber naturligvis der bliver høj
solskin, men den danske sommer kan være lunefuld! Hvis vejret tillader det, vil der
blive etableret picnic område på græsset. Teltet og hele området vil være pyntet i
TdF- og fransktema i de tre dage. Se vedhæftede stemningsfotos, som eksempler.
På arealet rundt om teltet vil der være opstillet madboder/foodtrucks, hvor der kan
købes mad og drikkevarer til rimelige priser, men man er også velkommen til selv at
medbringe sin madkurv og nyde den i teltet eller i picnicområdet.
Der er fri adgang for alle og inden og efter transmissionen vil der være musik og
anden underholdning.

Startdato

01-07-2022

Slutdato

03-07-2022

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Ja

Målgrupper

Danske og internationale børnefamilier, Danske og internationale cykelfans, Danske
og internationale TV-seere, Gæster til Ringriderfesten, Kultur- og oplevelsesturister,
Lokale borgere

Hvem gennemfører projektet

Shop i City og Sport Event Syd

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Via sociale medier og dagspressen.

Hvor gennemføres projektet?

I Genforeningshaven på H.P. Hanssens Gade

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet er bredt funderet og lokalt understøttet, Projektet er synligt på løbsdagen,
Projektet fremhæver det unikke ved Aabenraa, Projektet kan ses fra en helikopter,
Projektet kan videreføres efter Tour de France 2022, Projektet understøtter den gule
folkefest langs hele ruten i Aabenraa Kommune

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

75000

EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.
Ekstra dokumentation

Beskriv kort indholdet i dokumentet: Stemninger
Ekstra dokumentation: TDF - Kort over skøjebanen.pdf
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Stemninger
Ekstra dokumentation: Telt skøjtebane 1.jpg
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Stemninger
Ekstra dokumentation: Telt skøjtebane 2.jpg
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Stemninger
Ekstra dokumentation: telt skøjtebane 3.jpg
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Stemninger
Ekstra dokumentation: Telt skøjtebane.jpg
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Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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TdFevntbug.pf

DEN GULE FOLKEFEST I GENFORENINGSHAVEN.
Budget:
Telt min. 12x36 opstillet
Bord/bænke
Storskærme
Pynt dekoration, duge m.m.
Musik/band
Arbejdslønninger
Total Projekt
Medfinansiering

kr. 30.000
kr. 5.000
kr. 25.000
kr. 21.875
kr. 13.125
kr. 30.000
kr.125.000
kr. -50.000

Ansøgt beløb

kr. 75.000

Beløb pr. dag:

kr. 25.000

Budget forudsætninger:
Kommunen står for at opstille og vedligeholde nødvendige toiletvogne og skraldespande og stiller
strøm til rådighed.
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H.P. Hanssensgade
Åbning

Åbning

Storskærm

Min. 500
siddepladser

Skærm
H: 3m B: 5m
Skærmen kan
kommes op i 6m

Live
Musik

Åbning
2m

Åbning
6m

10m

TDF-Kortveskøjban.pdf

Åbning

Bænke

Foodtruck

Indgang/udgang

Indgang/udgang

3m

Bygning

10m

Bænke

Bygning

Foodtruck

Åbning
B: 5m x H: 2,20m

8m

Åbning
B: 5m x H: 2,20m

8m

Foodtruck

Foodtruck
Ståborde med tag

Åbning
B: 5m x H: 2,20m

5m

Foodtruck
Ståborde med tag

Side 37 af 78

Side 38 af 78

Teltskøjban1.pg
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Teltskøjban2.pg
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telskøjban3.pg
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Teltskøjban.pg

Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 14-02-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-19
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Andet

Navn på forening/organisation

Aabenraa Live

CVR-nummer

29189854

Adresse

Wollesgyde 10

Postnr.

6200

By

Aabenraa

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Svend Speedtsberg Dahl

E-mail

svend@aabenraalive.dk

Telefon (Kontaktperson)

24241153

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Tour de France Koncerter

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET
Beskrivelse af projektet

For at understøtte den Gule Folkefest i Aabenraa Kommune søger Aabenraa Live
midler til, at arrangere livemusik i Aabenraa by under Tour de France den 3. juli
2022.

Startdato

03-07-2022

Slutdato

03-07-2022
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Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej

Målgrupper

Danske og internationale børnefamilier, Danske og internationale cykelfans, Danske
og internationale TV-seere, Kultur- og oplevelsesturister, Lokale borgere

Hvem gennemfører projektet

Aabenraa Live

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Afholdelsen af to koncerter under afviklingen af Tour de France i Aabenraa
Kommune vil være med at skabe synlighed omkring selve løbet, ved at tiltrække og
fastholde publikum på tværs af generationer til hotspots, op til at løbet passerer
gennem byen. Desuden vil musikken fungere som katalysator for festlighederne og
være med til at skabe den helt rigtige stemning. Det er med til at vise turister samt
nationale og internationale medier at der bliver støttet op omkring Tour de France i
Aabenraa Kommune.

Hvor gennemføres projektet?

* Genforeningsparken
* Markedspladsen

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet er bredt funderet og lokalt understøttet, Projektet er synligt på løbsdagen,
Projektet fremhæver det unikke ved Aabenraa, Projektet kan ses fra en helikopter,
Projektet understøtter den gule folkefest langs hele ruten i Aabenraa Kommune

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

50000

EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.

Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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Ingen fest uden musik!
For at understøtte den Gule Folkefest i Aabenraa Kommune søger Aabenraa Live midler til,
at arrangere livemusik i Aabenraa by under Tour de France den 3. juli 2022.

Arrangements beskrivelse
I forbindelse med at Tour de France passere igennem Aabenraa Midtby vil Aabenraa Live
bidrage til festlighederne, ved at arrangerer live musik på to lokationer i byen:
•

Genforeningsparken foran Folkehjem og Biblioteket

•

Markedspladsen

De to lokationer er særligt udvalgte til at sprede festlighederne ud i byen, og for bedre at
kunne tiltrække forskellige målgrupper til festlighederne med varieret musik.
I Genforeningsparken vil der være familie- og børne-musik, der op til løbets gennemkørsel
vil sørge for at familierne er underholdt, i god stemning og klar til at heppe og se
cykelrytterne passerer. Vi vil arrangere musikken i samarbejde med andre aktører på
pladsen, således at der er sørget for andre former for underholdning samt udsmykning, der
er med til at skabe en god stemning og begejstring omkring cykelløbet.
På Markedspladsen kommer musikken til at være til det mere voksne publikum, og vil bestå
af lokale kunstnere der kan få publikum med og skabe en festlig stemning for borgere. Den
lokale musik vil også være med til at vise turister og internationale medier, hvordan en
fejring af Tour de France ser ud i Danmark og Aabenraa Kommune. Live Musikken
planlægges i samarbejde med andre arrangører på pladsen, og er med til at sikre at den
Gule Folkefest i Aabenraa opleves som en helstøbt og samlet oplevelse.
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Synliggørelse og markedsføring
Afholdelsen af to koncerter under afviklingen af Tour de France i Aabenraa Kommune vil
være med at skabe synlighed omkring selve løbet, ved at tiltrække og fastholde publikum på
tværs af generationer til hotspots, op til at løbet passerer gennem byen. Desuden vil
musikken fungere som katalysator for festlighederne og være med til at skabe den helt
rigtige stemning. Det er med til at vise turister samt nationale og internationale medier at
der bliver støttet op omkring Tour de France i Aabenraa Kommune.
Markedsføringen af selve arrangementet vil komme til at foregå i forlængelse af de øvrige
festligheder i området, og vil også blive en del af Aabenraa Lives allerede eksisterende
markedsføring. Det foregår både gennem pressemeddelelser, Aabenraa Lives hjemmeside
og på sociale medier.
Herudover vil Aabenraa Live få opsat et kæmpe banner langs ruten, på adressen:
Jørgensgård Skovvej 70, 6200 Aabenraa. Her vil der i forvejen blive afholdt en fest i
anledning af Tour de France. Banneret vil blive placeret på taget af en lade og være synligt
fra luften. Det skal være med til at skabe opmærksomhed omkring Aabenraa Live og
Aabenraa Kommune som et sted der tilbyder musikalske liveoplevelser og sætter musikken i
fokus.

Samarbejdspartnere
I forbindelse med forberedelserne har Aabenraa Live afholdt møder med andre aktører i
området, og har koordineret med disse, så det musikalske indslag står som en integreret del
af eventuelle andre aktiviteter. Således vil koncerterne danner rammer om familieaktiviteter
og nedtælling til feltets passering gennem Aabenraa by i Genforeningsparken, og løfte
stemningen omkring en folkefest på markedspladsen, med boder og gul udsmykning af
byrummet.
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TourdeFanc-BgtAbLiv.pf

Tour de France - Aabenraa Live Koncerter - Budget
3. Juli 2022
Udgifter:
Kunstner GF-parken
Kunstner Markedspladsen
Lyd, lys og scene
Markedsføring:
- Annocer og SoMe
- Banner
Løntimer

15.000,00 kr.
20.000,00 kr.
10.000,00 kr.
5.000,00 kr.
10.000,00 kr.
30.000,00 kr.

Udgifter totalt:

90.000,00 kr.

Indtægter:
Tour De France 2022 Pulje
Aabenraa Live

50.000,00 kr.
40.000,00 kr.

Indtægter totalt:

90.000,00 kr.

Resultat:

0,00 kr.
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 13-02-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-18
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Forening

Navn på forening/organisation

Genner IF

CVR-nummer

34654476

Adresse

Hovslundvej, 50

Postnr.

6230

By

Rødekro

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Eva Johannsen

E-mail

bogelund@privat.dk

Telefon (Kontaktperson)

25292862

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Tour De France: Cote De Genner - En gul folkefest i Genner

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET
Beskrivelse af projektet

* Udvidelse af vores landart
* Udsmykning langs ruten, som kan binde hele ruten sammen, fra Strand til by og
land.
*Øge opmærksomheden på arrangementet
*Gøre opmærksom på og belønne vores frivillige.

Startdato

23-03-2022

Slutdato

03-07-2022
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Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Ja

Målgrupper

Danske og internationale børnefamilier, Danske og internationale cykelfans, Danske
og internationale TV-seere, Kultur- og oplevelsesturister, Lokale borgere

Hvem gennemfører projektet

Genner Lokalråd, Genner-Hallen, Genner Idrætsforening, Strandskaderne og Æ
quindeklub.
Derudover samarbejdes med Pandekagehuset v/Genner-Hoel, Sønderballe
Strandcamping og Stampenborg.

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Via opslag på sociale medier samt fysiske opslag forskellige steder, i hele
nærområdet.

Hvor gennemføres projektet?

I Genner By, ved indkørslerne fra Haderslevvej til Genner by, ruten fra Genner
Strand til Genner by og Genner Hoel samt Knivsbjerg. Dvs. langs hele ruten.

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet er bredt funderet og lokalt understøttet, Projektet er synligt på løbsdagen,
Projektet fremhæver det unikke ved Aabenraa, Projektet kan ses fra en helikopter,
Projektet kan videreføres efter Tour de France 2022, Projektet understøtter den gule
folkefest langs hele ruten i Aabenraa Kommune

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

20625

EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.

Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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Ansøgir2tlpuje.df

Projektbeskrivelse fra arbejdsgruppen i Genner, til 2. ansøgning til Tour de
France puljen:

Landart:
Vores Landart flyttes af tekniske grunden til jorden på den bagerste sportsplads.
Her skal lokalrådet i forvejen i gang med at etablere en cykelbane samt en
sansehave. Meningen er, at der i græsset skal klippes en stor cykel, som skal
ende med at blive en del af cykelbanen. Denne cykel vil vi anvende sammen
med vores planlagte landart på hallens tag.
Fra strand til by:
Vi vil gerne fremstå som en helhed fra strand til by.
Ved stranden monterer vi - på selve løbsdagen - 2 flydende knopsvaner med en
diameter på ca 4 meter. De repræsenterer Danmarks nationalfugl.
Vi vil sætte gule parasoller op sammen med vores gule trøjer med “Vive le Tour”
hele vejen fra Genner Strand til Genner Hoel. Parasollerne vil fra luften ligne
cykelhjul. Vi vil banke stolper i jorden, som parasoller og bluser kan fæstnes til.
Vi forestiller os, at stolperne kan genbruges i lokalrådets skabelse af sansehave
og cykelbane. Ligeledes vil parasollerne kunne genbruges til forskellige
udendørs aktiviteter som Spis, hyg og smut og byfest.
Sønderballe Camping og Genner Hoel inddrages i dette projekt.
100-dages programmet:
Vi får lavet bannere
, der sættes fast på bigballer langs ruten ud mod hovedvejen. Meningen er, at
det skal stå der i alle 100 dage.
Vores egne hjælpere:
Vi laver en t-shirt med vores “tour-logo” på til alle hjælpere, så de er synlige på
dagen og som minde om eventen.
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Budget2.ansøiTorFcpf

Budget til ansøgning til Tour de France-puljen 2. omgang

2 oppustelige knopsvaner til udsmykning ved Genner Strand

2137,00

40 gule parasoller a 290 kr./stk
11600,00
60 stolper til fastgørelse af parasoller og vores Gule bluser:Davidsen Kr 19,95/stk + levering1197,00
kabelstrips til fastgørelse af parasoller
159,00
2 rl gul muresnor fra biltema
65,80
10 fliser i 60x60 til montering af cykler: Davidsen kr, 89,95

890,95

Garn til Yarnbombing

600,00

Yderligere maling til paller
Træplader til opskæring til vejviserskilte

2500,00
600,00

Bluser med Genner Logo til frivillige hjælpere 50 stk á ca 75,00 kr/stk

3750,00

Banner på bigballe på hallens jord ud til hovedvejen i hele 100 dages programmet

4000,00

I alt

27499,75

Egenfinancering 25%

6874,94

Ansøger om tilskud på

20624,81
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 01-02-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-17
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Andet

Navn på forening/organisation

SOSU Syd

CVR-nummer

29556482

Adresse

bjerggade 4m

Postnr.

6200

By

Aabenraa

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Rasmus Strudsholm

E-mail

rs@sosu-syd.dk

Telefon (Kontaktperson)

24634178

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Tour de SOSU

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET
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Beskrivelse af projektet

I anledningen af Tour de France, har vi på SOSU Syd sat os for at vi vil gøre noget
meningsfuldt, for elevernes sundhed, samtidig med at vi gerne vil bidrage til den
total oplevelse det er, at Tour de France ikke ”bare” kommer til Danmark, men til og
med kører lige igennem Aabenraa.
Vi har på SOSU Syd en ambition om at tage ansvar for folkesundheden og styrke
elevernes handlekompetencer, så de tager ansvar for egen og andres sundhed og
trivsel. Vi vil gøre elever i stand til at stille skarpt på borgerens sundhed og skabe
meningsfulde fælleskaber. I den forbindelse vil vi derfor forsøge at komme lidt
udenfor vores comfort zone, og sammen med elever cykle halvdelen af den etape
som starter i Vejle, kører igennem Aabenraa og ender i Sønderborg. Dette vil vi, da
vi ønsker at inspirerer ikke bare vores egne elever men også omverdenen til at
træffe sunde valg.
Som en erhvervsskole i en campus by som Aabenraa, ønsker vi også at bidrage til
at skabe en sund og aktiv studie-by. Vi vil i den kommende tid gøre vores for at
eleverne får mulighed for en ekstra oplevelse som frivillige i forbindelse med
afviklingen på selve løbsdagen gennem frivilligjatak.dk. Vi står med 4 motiverede
undervisere og snart et hold elever, som er modige nok til at tage udfordringen op.
Vores største udfordring er dog cykler, da det ikke er os alle sammen som har
adgang til en racercykel. Vi håber derfor at kunne blive en del af noget større ved at
søge midler til anskaffelse af cykler. Disse Cykler kan forhåbentlig få mange
anvendelsesmuligheder efterfølgende. Vi ønsker at træne på dem samt kører ruten i
juni inden selve løbet, men kan se et potentiale i at cyklerne også får flere
anvendelsesmuligheder, måske på selve løbsdagen, hvis nogle ønsker at cykle
langs ruten, dette kunne fx være ved den dobbeltsporetcykelsti på Haderslevvej.
Dertil kan cyklerne måske efterfølgende indgå i den kommunale grejbank til glæde
for mange andre af byens elever efterfølgende eller en del af andre projekter så som
unge på toppen mm.. Vi håber derfor vi i samarbejde med Aabenraa kommune kan
få alt dette til at ske, på en måde som er med til at skabe et aktivt studiemiljø, til
glæde for mange unge i Aabenraa.
vi arbejder med en plan A som er beskrevet her over, hvis det ikke er muligt søger vi
en plan B, hvor vi gennemføre projektet på egne cykler, men søger hjælp til
synlighed i form af cykeltøj og bannere mm. Se vedhæftede budget for plan A og
Plan B

Startdato

19-04-2022

Slutdato

24-06-2022

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej

Målgrupper

Lokale borgere

Hvem gennemfører projektet

SOSU Syds elever samt undervisere

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

via lokale medier og sociale medier og banner som kan ses fra skolen på løbsdagen

Hvor gennemføres projektet?

på sidste halvdel af ruten (3. etape)

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet kan videreføres efter Tour de France 2022

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

50000

EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.

Synes godt om
Ingen
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Vurdering
Ingen

Side 57 af 78

budget.pf

budget- Tour de SOSU
plan A
hvad
beløb
10 racercykler 5.000 kr stk 50.000 kr
leje af 10 cykler i 3 måneder 15.000kr
cykeltøj
8000 kr
forplejning
1000kr
servicevogn langs ruten
500kr
banner på skolen vedt imod
tour ruten
5.000kr
der søges om

50.000kr

resten er egenfinansiering

plan B
cykeltøj
8000 kr
forplejning
1000kr
banner på skolen vedt imod
tour ruten
5.000kr
der søges om

8.000kr

resten er egenfinansiering
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 18-01-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-16
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Andet

Navn på forening/organisation

Museum Sønderjylland

CVR-nummer

30008731

Adresse

Aastrupvej 48

Postnr.

6100

By

Haderslev

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Stefanie Robl

E-mail

stro@msj.dk

Telefon (Kontaktperson)

29612432

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Plancheudstilling i byrummet "På cykel gennem Sønderjylland"

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET
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Beskrivelse af projektet

Udstilling: På cykel gennem Sønderjylland – Cyklingens sønderjyske historie:
I anledning af, at Tour de France kommer til Sønderjylland, vil Museum
Sønderjylland med denne udstilling sætte fokus på cyklens store betydning for vores
landsdel.
Så afvikledes allerede i 1894 og inden Tour de France blev grundlagt,
langdistancecykelløbet Haderslev-Hamborg. Stolte mænd fra borgerskabet viste
deres Væltepeter frem. Både for karlene på de sønderjyske gårde, erhvervsdrivende
i byerne, arbejderbevægelsen og kvindefrigørelsen fik cyklen en meget stor
betydning. Så tilbød mekaniker Weber fra Aabenraa omkring 1900 ugeneret
cykelundervisning specielt for damer. Vi fortæller også om cykelringridning som en
særlig sønderjysk tradition og beskæftiger os med cykelsportens rekreative
aspekter.
Vi glæder os til at formidle forskellige aspekter af cyklingens særlige sønderjyske
historie i løbet af sommeren til både lokale og turister og derved bidrag til fejringen
af Tour de France.
For at ramme en så bred målgruppe som muligt, vil skiltene indeholde store billeder
og tekster på både dansk, tysk og engelsk.
Vi søger støtte til produktion og opstilling af skiltene.

Startdato

07-04-2022

Slutdato

21-08-2022

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej

Målgrupper

Danske og internationale cykelfans, Kultur- og oplevelsesturister, Lokale borgere

Hvem gennemfører projektet

Projektet gennemføres af museets egne medarbejdere (tekstproduktion, billedvalg,
layout etc.). Historiker Lisette Juhl Hansen er projektleder og står sammen med
formidlingsinspektør Stefanie Robl for udstillingens indhold.
Museum Sønderjylland er et af landets største museer. Museet er skabt i 2006 som
en fusion af en række statsanerkendte museer og dækker kommunerne Haderslev,
Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Museets arkæologiske ansvarsområder omfatter
desuden Kolding Kommune.
Museum Sønderjylland har ca. 150 medarbejdere og driver en række kendte
museer og udstillingssteder i det sønderjyske område.

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Udstillingen vil blive synliggjort igennem museets egne kanaler (msj.dk, FB,
Instagram, nyhedsbrev mm.), men selvfølgelig også på kultunaut.dk og
Destinanation Sønderjylland.
Derudover vil vi skrive om både hele udstillingen og enkelte aspekter af
Sønderjyllands cykelhistorie i både den danske og den tyske presse samt relevante
blade.

Hvor gennemføres projektet?

Udstillingen vises i Aabenraa byrum og vil være frit tilgængeligt døgnet rundt.
Vi ved endnu ikke, hvor udstillingen vil placeres helt konkret, men pladsen foran
Kulturhistorie Aabenraa (mod H.P. Hanssensgade), hvor Tour de France cykler
forbi, er en mulighed.
Udover i Aabenraa vil udstillingen samtidigt også vises i byrummet i både Haderslev
og Sønderborg.

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet er synligt på løbsdagen, Projektet fremhæver det unikke ved Aabenraa,
Projektet kan videreføres efter Tour de France 2022, Projektet understøtter den gule
folkefest langs hele ruten i Aabenraa Kommune

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

10000

EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.
Ekstra dokumentation

Beskriv kort indholdet i dokumentet: Inspirationsfotos
Ekstra dokumentation: Inspirationsbilleder til fondsansøgning.pdf
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Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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BudgetTDFsiln.pf

Plancheudstilling: ”På cykel gennem Sønderjylland”
Budget
Udgifter
Research, tekstproduktion, billedvalg
Layout (intern)
Skilte (print, plancher, stativer, montering)
PR (FB, msj.dk etc.)
Oversættelser til tysk og engelsk
Udgifter i alt

0
0
110.000
0
10.000
120.000

museets egne medarbejdere
museets egen grafiker
tilbud indhentet /4 tresidede skilte)
museets egen PR medarbejder

Indtægter
Egenfinansiering Museum Sønderjylland
Aabenraa Kommune
Sønderborg Kommune
Haderslev Kommune
Fonde (div.)
Forventede indtægter i alt

50.000
10.000
10.000
10.000
40.000
120.000

tilsagn
søges
søges
søges
søges
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Inspiratobledføg.

Udstillingen i byrummene: ”På cykel gennem Sønderjylland”:
Inspirationsbilleder:
•

3-sidede skilte:

•

Cykelbilleder fra museets mediearkiv/arkiv.dk/Stadtarchiv Flensburg:
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 15-01-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-15
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Forening

Navn på forening/organisation

Aabenraa Veteranbane anno 2019

CVR-nummer

40642196

Adresse

Søgård Ringvej 27

Postnr.

6200

By

Aabenraa

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Arne Dupont

E-mail

arne@nhv15.dk

Telefon (Kontaktperson)

+4531659080

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Tour de France og Aabenraa kører på skinner

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET
Beskrivelse af projektet

Opstilling i Aabenraa midtby med store bannere med tekst: "Tour de France og
Aabenraa kører på skinner" med tegning af Tour de France cykler og skinnecykler.
Samtidig tilbud om udlejning af skinnecykler til halv pris på den historiske
Aabenraabane.

Startdato

03-07-2022

Slutdato

03-07-2022
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Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej

Målgrupper

Danske og internationale børnefamilier, Danske og internationale cykelfans, Lokale
borgere

Hvem gennemfører projektet

Frivillige ved foreningen Aabenraa Veteranbane anno 2019

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Via dagspresse, Facebook og Internet

Hvor gennemføres projektet?

På Tour de France i Aabenraa midtby ved stranden på Flensborgvej

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet er bredt funderet og lokalt understøttet, Projektet er synligt på løbsdagen,
Projektet fremhæver det unikke ved Aabenraa, Projektet kan ses fra en helikopter,
Projektet kan videreføres efter Tour de France 2022, Projektet understøtter den gule
folkefest langs hele ruten i Aabenraa Kommune

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

5100

EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.

Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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Baner.pdf

Banner:
2 stk. Dobbeltsidet aluminium A-frame 100 x 200 cm.

Kr. 3.640,00

2 stk. Outdoor H-Fix system 100 x 300 cm.

kr. 1.460,00

Ialt

kr. 5.100,00
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 04-01-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-13
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Forening

Navn på forening/organisation

KLOMK

CVR-nummer

32695922

Adresse

Ellemosen, 12

Postnr.

6200

By

AABENRAA

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Lars Christiansen

E-mail

lch@vela.dk

Telefon (Kontaktperson)

40586146

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Svim/Run - Svøm for alle

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET
Beskrivelse af projektet

Med gule bøjler i vandet og med gule badehætter, er vi 4 frivillige fra hhv. Rødekro
Tri og motion , Aaig Tri og Motion/ KLOMK og Opnør, klar til at lave en festlig dag på
Sønderstrand.
Med svømmedistancer for børn fra 10 år og op ( korteste er 250 m ) og for de
voksne er der mulighed for at lave et Swim/run løb, hvor de svømmer 1000/2000m
og løber hhv. 2.5 eller 5 km.
Der vil være tidtagning med chip, speaker, musik, præmier og vand og frugt for alle
deltagerne.
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Startdato

26-06-2022

Slutdato

26-06-2022

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej

Målgrupper

Danske og internationale børnefamilier, Lokale borgere

Hvem gennemfører projektet

Det er vi 4 tovholdere som står overordnet for arrangementet, men med hjælp fra de
4 foreninger vi repræsenterer.
Der er udarbejdet sikkerheds og evakueringsplaner for projektet.

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Det vil blive synliggjort via de sociale medier og forhåbentlig i kommunens
eventkalender for de 100 dages program.

Hvor gennemføres projektet?

Projektet gennemføres på Sønderstrand ved badebroen/ Under Sejlet/ græsplænen
ved "scenen" på stranden

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet er bredt funderet og lokalt understøttet, Projektet fremhæver det unikke
ved Aabenraa, Projektet kan ses fra en helikopter, Projektet kan videreføres efter
Tour de France 2022, Projektet understøtter den gule folkefest langs hele ruten i
Aabenraa Kommune

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

7500

EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.

Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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budgetSvim_rn20.pf

Budget for TdF svøm og Swim/run d. 26.6 2022

Tidtagning Sportstiming:

4000,00

Gule badehætter estimeret antal 100 a 39,00 kr.

4000,00

Præmier samt diverse udgifter ca.

2000,00
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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Projekt: Tour de France 2022
Ansøgt: 03-01-2022 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 125-12
Databeskyttelsespolitik
Start ansøgning ved at klikke på "Næste trin"

Oplysninger om ansøger
ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGER:
Ansøgertype

Andet

Navn på forening/organisation

Aabenraa Fotografen

CVR-nummer

33109482

Adresse

Barsmark Bygade 218

Postnr.

6200

By

DK, Aabenraa

HVIS DU SØGER SOM PRIVATPERSON:
- Udfyld feltet ´foreningens/virksomhedens navn´ med "privatperson"
- Udfyld feltet ´CVR-nummer´ med dit telefonnummer

Kontaktperson

Klaus Willis Andresen

E-mail

kwa@aabenraafotografen.dk

Telefon (Kontaktperson)

51199199

Ansøgning til Tour de France 2022 puljen
ANSØGNING
Titel på projektet_1

Touren gennem Aabenraa

Har du brug for hjælp?
Ved spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kontakt:
Thomas Overgaard Jensen, tlf 20 71 55 03 eller mail: toje@aabenraa.dk
Du kan også læse mere om Tour de France 2022 på vores hjemmeside PROJEKTET
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Beskrivelse af projektet

Dokumentar og Tour De France løbet gennem Aabenraa 2022 med følgende
indhold:
Baggrundsoptagelser med repræsentanter fra kommunen samt frivillige og hjælpere
m.m. .. samt optagelser fra forberedelser, optagelser på selve dagen samt
efterfølgende opsummering.
Slutproduktet er en dokumentar i cinemascope format med varighed omkring 20-30
minutter.
Jeg uddyber gerne. Jeg ville også være taknemmelig for et mindre beløb end det
søgte, da jeg selv finansierer resten. Beløbet skal primært bruges til at indhente et
par freelanche videofotografer, som skal assistere på dagen samt til efterfølgende
redigering af alt video/fotgrafisk materiale.

Startdato

01-05-2022

Slutdato

31-07-2022

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej

Målgrupper

Danske og internationale børnefamilier, Danske og internationale TV-seere, Kulturog oplevelsesturister, Lokale borgere

Hvem gennemfører projektet

Der gør jeg som professionel fotograf med professionelt udstyr så som kameraer,
virtual reality grej og drone.

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Projektet vil kunne vises på alle kommunale institutioner osv, hvilket aftales
nærmere ift en kontrakt om ekskusivret på optagelser til Aabenraa kommune.

Hvor gennemføres projektet?

I Aabenraa fra starten af maj til 1 uge efter løbet og så skal der påregnes ca. 14
dage for færdiggørelse af den filmiske dokumentar.

Marker de elementer, som projektet lever op til

Projektet er bredt funderet og lokalt understøttet, Projektet er synligt på løbsdagen,
Projektet fremhæver det unikke ved Aabenraa, Projektet kan videreføres efter Tour
de France 2022, Projektet understøtter den gule folkefest langs hele ruten i
Aabenraa Kommune

ØKONOMI
For at søge støtte fra Tour de France 2022 puljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af de samlede udgifter. Der kan
derfor maksimalt søges om finansiering af 75% af de samlede udgifter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.
Hvilket beløb søges der om?

50000

EKSTRA DOKUMENTATION
Her kan du tilføje flere dokumenter, hvis du har brug for det.
Tryk på den grønne "Tilføj"-knap herunder
Udfyld feltet med en kort beskrivelse af filens indhold.
Klik herefter på knappen "Tilføj fil" og vælg den fil vil du vil vedhæfte.
Klik herefter på gem.
Du kan tilføje lige så mange filer, du har brug for.

Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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Touren.pdf

”Touren” gennem Aabenraa

Budget

Optagelser så som videosekvenser, fotografisk materiale og droneoptagelser
Anslået til ca. 30 timer af kr. 900,- som foretages ved egen finansiering fra KWA

Ansættelse af freelanche videografer 1 dag før og på selve løbsdagen anslået

kr. 20.000,-

Redigering af alt materiale fra video, foto, drone og lydoptagelser m.m.

kr. 25.000,-

Diverse omkostninger så som kørselsudgifter, forplejning på dagen m.m.

kr. 5.000,-

I alt

kr. 50.000,-
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Tour de France 2022
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