Guide til Foreningspuljen
I den følgende guide, vil vi i Dansk Skytte Union, hjælpe vores medlemsforeninger med, at blive
klogere på ansøgningsprocessen til DIF og DGI’s Foreningspulje.
Det første skridt i processen er, at gå ind på hjemmesiden www.medlemstal.dk og logge ind med
foreningens CFR-nummer og kode. Når I er logget ind, er det muligt, at trykke på fanebladet ”DIF
og DGI’s foreningspulje” ovre i venstre side

Når du har klikket på fanebladet, vil du blive ført videre til selve ansøgningsprocessen. Den første
del her er, at fortælle hvem der ansøger:

Når det er udfyldt, skal du indtaste ansøgningsbeløbet og ansøgningsområdet:

Søges der mellem 0 – 25.000 kroner vurderes ansøgningen af den ansvarlige for Foreningspuljen,
som er ansat af DGI og DIF, og der svares på ansøgningen inden for 4 uger.
Søges der mellem 25.001 – 100.000 kroner, vurderes ansøgningen af et udvalg af DIF og DGIansatte, og der svares på ansøgningen inden for 8 uger.
Søges der mellem 100.001 – 500.000 kroner, vurderes ansøgningen i en udvalgsgruppe bestående
af ansatte fra DIF og DGI, samt bestyrelsesmedlemmer fra DIF og DGI’s hovedbestyrelse. Der
foretages vurderinger 4 gange årligt, og foreningen kan forvente svar inden for 8 uger efter et
udvalgsmøde.
Projektbeskrivelse
Beskriv de konkrete aktiviteter, der skal sikre, at jeres projekt
lykkedes. Her skal I blandt andet også skrive, hvis der er med – eller
egenfinansiering.

Et eksempel på en (kort)
projektbeskrivelse kunne
være ”Vi ønsker at
igangsætte flugtskydning for
unge mellem 13-17 år. Vi vil
lave samarbejde med de
lokale skoler, hvor de får
mulighed for at prøve at
skyde flugtskydning. Vi vil
tilbyde ungdomstræning i
klubben, hvor de unge kan
prøve at skyde OLdisciplinerne Skeet og OLtrap. Vi lave træning, så de
unge får succesoplevelser.”

Det er vigtigt, at være opmærksom på målsætningen for projektet. Hvad er det vi vil med og
projektet og hvorfor? Hvem vil vi gerne hjælpe? Hvorfor vil vi gerne hjælpe dem? Hvordan og
hvorfor vil det hjælpe vores forening? Et eksempel på dette kunne være: ”For bedst at kunne
rekruttere og fastholde nye unge medlemmer, har vi brug for nogle juniorvåben. Mange unge
skræmmes væk, fordi OL-disciplinerne i flugtskydning er for svært. Juniorvåben vil være med til at
begrænse sværhedsgraden og give de unge skytter flere succesoplevelser.”

Budget
I budgettet skal der kun skrives udgifter til selve projektet ind. Der skal altså ikke skrives med –
eller egenfinansiering ind. Det skal skrives ind i projektbeskrivelsen.
Eksempel:
”Juniorgeværer – 30.000 kroner”
”Duer – 10.000 kroner”
”Patroner – 10.000 kroner”
”Marketingsmateriale – 5000 kroner”
”Total – 55.000 kroner”

Det er muligt både at sende ansøgningen med det samme, men også at gemme ansøgningen til et
senere tidspunkt. Det kan være relevant, hvis I har brug for mere tid, til at overveje den bedste
ansøgning.

Hver forening kan modtage midler fra Foreningspuljen én gang pr. år. Hvis I som forening får afslag
på en ansøgning, kan I dog søge igen.
DGI/DIF kan også vælge at give delvis finansiering af jeres idé/projekt.
Dansk Skytte Union hører meget gerne om jeres ansøgning. Vi kan tilbyde konsultation og sparring
inden den sendes, og vil også gerne høre om I har fået pengene, og hvordan det går med at udføre
jeres projekt.
Held & lykke med ansøgning!
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