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ANSØGNINGSSKEMA  

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme  
2014 

!
Ansøgningsfrist mandag d. 28. april 2014 kl. 12 
Ansøgning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk !!!!
Ansøger: 
(forening eller virksomhed)

Henrik C Andersen 

Mestertræ Kulturhåndværk 

www.mestertrae.dk

Kontaktperson:
Henrik 

Adresse:

Møllebjergvej 28 

3200 Helsinge 

Telefon: 40454021

Email: hc@mestertrae.dk

Foreningens/virksomhedens 
CVR nr: 
(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk)

12956800

Formål med projektet: 
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?)

Opfordre og give mulighed for at træne, 
genoptræne og ha´det sjovt med andre i 
udfordrende leg.

Projektets indhold: 
(Hvordan skal det foregå?)

Anlæg af motions- og styrketrænings stier i 
skov og på strand. Det skal udformes så alle 
kan være med, men også så udfordrende at 
selv topatleter kan benytte anlægget. 

Leg for alle - også voksne - året rundt. 

Udføres så det passer ind i miljøet.

http://www.mestertrae.dk
mailto:hc@mestertrae.dk
mailto:lokaldemokrati@gribskov.dk
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Målgruppe:

 Skoleklasser, idrætsforeninger, 
ældreomsorgen, handicapplejen,børnefamilier, 
unge som gamle indbyggere og turister. Kort 
sagt alle der trænger til motion - og det gør 
alle. 

Medvirkende: 
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

Samarbejde med: 

Fysioterapauterne  

Gribskov Kommune Jobcenter 

Skovskolen, Praktikken 

Tore Rex, Gamification (apps)  

Andre interesserede 

Leder: Mestertræ Kulturhåndværk 

Tids- og handleplan: 
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Arbejdet kan igangsættes i indeværende 
sæson og fortsætte næste år. 

!
Sted og fysisk placering: 
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal)

Gilleleje, Tisvilde, folkeparker, stranden, 
skoven, m.m. 

Ejer er enten kommunen eller staten.

Budget: 
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og 
oplysning om andre tilbudsgivere)

Et gennemsnitlig rådighedsbeløb på kr. 
300.000,— pr. anlæg kan være passende til en 
start og kan udbygges efterhånden. 

Måske kan sponsorer inddrages, hvis 
populariteten er åbenlys. 

Ansøgt beløb for 2014: kr. 300.000,- 

Dato: d. 27. april 2014  

Underskrift af 
tilskudsansvarlig: 
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler)

Henrik C Andersen 
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