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Eksempel på ansøgning til Kommunikationspuljen 

 

Forening:  

Århus Firma Sport 

Formål med projektet: 

Synlighed af Århus Firma Sport via annoncering for ’Aarhus Open’ 

Målgruppe for projektet:  

Små og store firmaer i Aarhus og omegn 

 

Bevilliget beløb:  

11.000 kr. 

 

Kort resumé af projektbeskrivelse: 

Projektets formål var at skabe synlighed om Århus Firma Sport med henblik på at rekruttere flere 

medlemmer til – og brugere af – ÅFS-Centret. 

Der blev lanceret og afholdt to ’Aarhus Open’-stævner på samme dag; et bowlingstævne og et 

badmintonstævne. Det forventede deltagerantal var 300 deltagere til bowlingstævnet og 100 

deltagere til badmintonstævnet. Der blev annonceret i lokalaviser, via bannere på Lokalavisen Århus’ 

hjemmeside, via foreningens Facebook-side og hjemmeside, via nyhedsbreve og reklamer i ÅFS-

Centret samt i Bowl ’n’ Fun. Derudover blev der indgået en aftale om et samarbejde med en 

firmaidrætskonsulent, der hjalp med kommunikation og markedsføring i seks uger. 

 

Se bilag 1 for Århus Firmasports ansøgning. 
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Bilag 6: Ansøgning til KOM-puljen fra Århus Firma Sport 
 

Ansøgning om støtte fra KOM-puljen 

Ansøger (navn på forening eller kreds): 

Århus Firma Sport 

Kontaktperson for ansøgningen: 

Carsten Pedersen 

Adresse: 

Paludan-Müllers Vej 110 

Postnummer:   

8200  

By:  

Aarhus N 

Telefon:    E-mailadresse: 

86786222 carsten@aafs.dk 

 

Spørgsmål der skal besvares i ansøgningen: 

Hvad søger I støtte til? Beskriv kort projektet/aktiviteten: 

Vi søger støtte til annoncering i forbindelse med lancering af – i første omgang – 2 ”Aarhus Open” stævner. 

Stævnerne omhandler badminton og bowling. Begge aktiviteterne skal afvikles samme dag, de skal ”sælges” i 

den samme indbydelse. 

Vi har desuden indgået aftale med den lokale firmaidrætskonsulent om en salgsperiode på 6 uger (ugerne 37 – 

42).  

Her forventes det, at der besøges ca. 80 af de største virksomheder i Aarhus C, N, V, Højbjerg, Viby J., Åbyhøj og 

Brabrand. 

 

Opstartsdato for projektet/aktiviteten:  

Søndag den 27. oktober 2013 

Badmintonstævnet skal foregå i ÅFS Centret mens bowlingstævnet skal foregå i Bowl ’n’ Fun, i Viby J. 
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Forventet antal deltagere: 

Vi håber på ca. 300 til bowling samt 100 til badminton 

 

Hvad er de forventede omkostninger for projektet/aktiviteten? (Budget for projektet/aktiviteten skal vedlægges 

ansøgningen) 

Budget er endnu ikke klar. Men følgende ligger fast: 

Annoncering i 2 uger i 4 x Lokalavisen Århus (Vest, Nord, Syd og Centrum) 11.000,- kr. 

Banner annoncering på ovenståendes hjemmeside 4.900,- kr. 

Indbydelse. Prisen kendes endnu ikke (er ikke lavet) 

Leje af hal og baner ca. 13.000,- kr. 

Præmier (vi håber at få sponsoreret en del) ca. 6.000,- kr. 

Indtægterne forventes at ligge på ca. 25.000,- kr. 

Porto og kuverter til forsendelse til en række arbejdspladser, konsulenten ikke når ud til. Anslået til 8.000,- kr. 

Det er vigtigt at tilføje, at stævnerne ikke nødvendigvis skal give overskud. Det handler mest om synlighed!! 

 

Hvad forventer I at få ud af projektet/aktiviteten (mål)? 

På den korte bane, mere synlighed omkring ÅFS. 

På den længere bane, flere medlemmer og gerne brugere af ÅFS Centret 

 

Hvem forventer I vil deltage i projektet/aktiviteten (målgruppe)? 

Små og store firmaer der gerne vil være social sammen, men desværre ikke kender mulighederne hos ÅFS – 

endnu  

 

Hvad er jeres succeskriterier for projektet/aktiviteten?  

Succeskriteriet er en gennemførelse med et fornuftigt antal deltagere. Prisen for deltagelse bliver så tilpas lav at 

det ikke kan være derfor. Vi mener, at der som minimum skal være 30 deltagere til badminton og ikke under 100 

deltagere til bowling. 

 

Ser I nogen forhindringer for, at projektet bliver en succes? – hvis ja, hvilke? 
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I Aarhus er der rigtig mange aktiviteter i gang hver eneste dag. Det kan derfor være en udfordring at konkurrere 

med! 

 

Hvordan har I tænkt jer at markedsføre projektet/aktiviteten? 

Firmaidrætskonsulenten i 6 uger.  

Han skal besøge ca. 80 af de største virksomheder (se ovenfor). 

Kvartsides annonce i Lokalavisen Århus (4 aviser x 2 i 23 postnumre distrikter). 

Bannerannonce på ovenståendes hjemmeside. 

Annoncering på egen hjemmeside og Facebook 

Udsendelse af nyhedsbrev og mails til alle nuværende medlemmer. 

Reklamering i ÅFS Centret og Bowl ’n’ Fun 

 

Er det en aktivitet/projekt, som finder sted én gang, eller har I planer om, at det skal være en fast aktivitet i 

foreningen/kredsen i fremtiden? 

Hvis vi når succeskriteriet, er det klart at der skal arbejdes på en årlig tilbagevendende begivenhed. Og gerne 

med en udvidelse til andre aktiviteter! 

 

Søger I støtte til projektet/aktiviteten andre steder? – hvis ja, hvor? 

NEJ 

 

Er der lavet en udviklingsplan for projektet/aktiviteten? (hvis ja, skal den vedlægges ansøgningen) 

NEJ 

 

Er der lavet en SPOT analyse for projektet/aktiviteten? (hvis ja, skal den vedlægges ansøgningen) 

NEJ 


