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Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen 

 

Forening:  

Firmaidræt Odense 

Formål med projektet:  

Videreudvikling og afholdelse af ’Multicup’ (herunder seks idrætsevents). Derudover er projektets 

formål at fungere som model for, hvordan der i andre studiebyer kan arrangeres aktiviteter for 

studerende. 

Målgruppe for projektet:  

Studerende fra de største videregående uddannelsesinstitutioner i Odense. 

Bevilliget beløb:  

30.000 kr. 

Kort resumé af projektbeskrivelse: 

Formålet med Multicup er at skabe et fællesskab på tværs af de videregående 

uddannelsesinstitutioner i Odense gennem idræt. Multicup består af forskellige idrætsevents, og der 

skal fra marts 2014 til marts 2015 afholdes seks events. 

Firmaidræt Odense forventer på sigt, at Multicup skal medvirke til at foreningen på sigt kan blive den 

foretrukne samarbejdspartner hos Odenses videregående uddannelsesinstitutioner hvad angår 

idrætsaktiviteter. Multicup er således medvirkende til at styrke kendskabet til Firmaidræt Odense 

blandt målgruppen. 

Kort beskrivelse af resultatet: 

Multicup har i det første år haft et lavt deltagerantal. Firmaidræt Odense har gjort sig en række 

erfaringer, der arbejdes videre med i det fremtidige arbejde med Multicup. 

I 2014 blev der planlagt fire idrætsevents under Multicup, hvoraf to blev aflyst. De to events, der blev 

afholdt, havde få deltagere. I 2015 afholdes fire events, hvor der forventes flere deltagere.  

For at sikre et højere deltagerantal arbejdes der i 2015 for at opbygge en styregruppe af studerende 

fra forskellige uddannelsesinstitutioner, der skal medvirke til at afholde events, eftersom foreningen 

har erfaret, at den bedste metode til rekruttering af deltagere er, når en ambassadør/en studerende 

taler med deres netværk om Multicups events. I forlængelse heraf styrkes markedsføringsindsatsen i 

2015 på baggrund af erfaringerne fra 2014. 

Se bilag 1 for Firmaidræt Odenses ansøgning. 

Se bilag 2 for udspecificering af rekvisitter og markedsføring (Firmaidræt Odenses ansøgning). 

Se bilag 3 for evalueringen af Firmaidræt Odenses projekt. 
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Bilag 1: Ansøgning til FOU fra Firmaidræt Odense 

Ansøgningsskema til FOU-puljen 

 
 

Leder: Jacob Pallesen 

Adresse: Tranehøjen 5 

Postnr.: Odense SV By: Odense 

Tlf. dag.: 29417914 Tlf. aften: 29417914 

E-mail:Pallesen84@gmail.com 

Sæt X ud for det område, som I mener der søges støtte til 

Udvikling af ny aktivitet X 

Omstilling af igangværende aktivitet: 

Åbent-Hus, event, drop in: X 

Foreningsudvikling: X 

Projekttitel: Multicup Odense  

Opstartsdato: 28. marts 2014 

 

   

Dato Underskrift leder Underskrift 
foreningsformand 

Hvem kan søge: Foreninger, kredse, landsforeninger og forbund  

Hvad støttes: Forsøg og (videre)udvikling af lokale nyskabende eller bestående 

idræts- eller motionsaktiviteter, foreningsudvikling, 
foreningstiltag samt ideer af mere almen gavn for firmaidrætten. 

Forudsætninger: Budgetterede udgifter/indtægter samt en beskrivelse af den 
fremtidige forankring skal fremgå tydeligt. 
Der skal indsendes evaluering efter aftale med 
forbundskonsulent, dog senest 6 mdr. efter opstart. 

Hvor meget:   Som udgangspunkt er der max. kr. 35.000,- pr. ansøgning.  

Der kan dispenseres fra dette udgangspunkt. Dette kræver dog, 
at der er en forbundskonsulent i projektets arbejdsgruppe. 
Forbundet forbeholder sig retten til at kræve delvis 
tilbagebetaling, hvis aktiviteten ikke bliver igangsat. 

Ansøgningsfrist: Senest 2 måneder før igangsætning. Du kan forvente en hurtig 
behandling af din ansøgning. Der går max. 1 måned fra IMS-
afdelingen har modtaget ansøgningen, til du får svar. Oftest er 
behandlingstiden meget kortere. 
Skemaet indsendes til jkn@firmaidraet.dk  
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Nedenstående felt er forbeholdt Idræt-, Motion- og Sundhedsafdelingen 

Bevilling kr.: IMS-kontonr: 

Ansvarlig, IMS Bo Ravn Bertelsen 

Forbundskonsulent: Bo Ravn Bertelsen 

Bemærkninger: Projektlederen samarbejder med Mette Wittrup fra 

kommunikationsafdelingen om en markedsføringsstrategi. 

Formål/idé: 

Foreningens formål fremgår af vedhæftede projektoversigt. Det er dog væsentligt at 

understrege, at man gerne vil lave et projekt, der kan fungere som model for 

aktiviteter for studerende i de andre studiebyen i Danmark. Derved kan foreningen 

være med til at understøtte en positiv udvikling i andre firmaidrætsforeninger. 

Herudover understøtter foreningen Dansk Firmaidrætsforbunds strategi 2015, bl.a. 

hvad angår medlemsvækst, aktivitetsvækst og lederrekruttering. 

Målgruppe: Målgruppen er primært de studerende på de største 

uddannelsesinstitutioner i Odense. De ansatte på uddannelserne er naturligvis også 

velkomne til at deltage i aktiviteterne. På sigt vil det uden tvivl betyde, at kendskabet 

til Firmaidræt Odense og til Firmaidrætten generelt set øges, når de studerende skal 

videre ud på arbejdsmarkedet.   

Forventet antal deltagere: ca. 500 personer.  

Antal tilbudte aktiviteter: 6 events. 

Sæsonlængde: Marts 2014 til marts 2015 Antal timer pr. uge:  

Hvor foregår aktiviteten: Odense (se vedhæftede projektoversigt) 

Samarbejdspartnere: Syddansk Universitet, VUC Fyn, University College Lillebælt, 

Erhvervsakademiet Lillebælt, Studenterhus Odense samt lokale aktivitetsudbydere. 

Hvordan er den økonomiske og organisatoriske forankring i fremtiden? 

Efter projektperiodens udløb ligger forankringen økonomisk og organisatorisk 

stadigvæk hos Firmaidræt Odense. Det er meningen at foreningens egne events i 

højere grad skal involveres i projektet i 2015. Det er et stort og varigt indsatsområde 

for foreningen i årene fremover. Det bør i øvrigt nævnes, at der løbende vil blive lavet 

en evaluering, der kan være med til at styrke projektet fremadrettet. 

 
Projektets samlede budgetterede udgifter: 

Administration, porto mv. kr. 15.000 kr. 

Rekvisitter kr. 15.500 kr. 

Markedsføring kr. 4000 kr. 

Honorar gæsteinstruktører kr. 3500 kr. 



 

4 

 

Uddannelse af ledere/instruktører kr.  

Opstart/Åbent Hus kr. 2000 kr. 

Halleje kr. 10.000 kr. 

Lønninger kr. 28.000 kr. 

 

Udgifter i alt Kr. 78.000 kr. 

Projektets samlede budgetterede indtægter: 

Deltagerbetaling/kontingent kr. 25.000 kr. 

Egne midler (foreningens tilskud) kr. 15.000 kr. 

Kommunen kr. 0 

Samarbejdspartnere kr. 5000 kr. 

Andre ansøgninger kr. 0 

Indtægter i alt kr. 45.000 kr. 

 

FOU-puljen ansøges om kr. 35.000 kr. 

 

Bemærk: Udspecificering af rekvisitter og markedsføring vedhæftes som bilag. 
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Bilag 2: Udspecificering af rekvisitter og markedsføring (Firmaidræt Odenses 

ansøgning) 
Budget for Multicup 2014 

Dato Tekst Pris    

24.04-14 Facebookannonce MULTICUP 261,61    

28.04-14 Facebookannonce MULTICUP 218,00    

29.04-14 Facebookannonce MULTICUP 218,00    

30.04-14 Facebookannonce MULTICUP 218,00    

02.05-14 Facebookannonce MULTICUP 218,00    

06.05-14 Facebookannonce MULTICUP 218,00    

06.05-14 Facebookannonce MULTICUP 218,00    

08.05-14 Facebookannonce MULTICUP 218,00    

15.05-14 Facebookannonce MULTICUP 67,97    

 Jabocs timer 117tx175kr 20475,00    

01.05-14 Pokal Multicup 400,00    

19.06-14 Pokal Multicup Gravering 250,00    

06.06-14 Materialer/Trøjer Multicup 8222,50    
Total:     31203,08 

Udspecificering til Multicup 2014 

Administration      

Hejmmesiden  og facebook 4000  

Tilmeldigsmodul  5000  

Kontor-Porto og tryk  2000  

Kørsel   4000  

I alt     15000  

Rekvisitter      

Fun ballz  pr time 3000 *3timer 9000  

præmier   3000  

Ambasadør trøjer til ansvarlige 1600  

Mc-xtreme forhendringer 1900  

I alt     15500  

Markedsføring       

Rul op banner a 2 stk  3600  

Flyers   400  

I alt     4000  
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Bilag 3: Evaluering fra Firmaidræt Odenses projekt 
 

Hermed evaluering af det første forløb med Multicuppen. 

Vi har afholdt følgende events:   

27. marts: Squash og bordtennis - aflyst  

30. april: Bowling afholdt, -12 deltagere  

11. juni: Fodbold -aflyst   

2. oktober: Mudderløb afholdt, - 30 deltagere  

Med en kontaktflade på alle de videregående uddannelser i Odense, kan vi godt konkludere, at det har 

været en meget svær start på multicuppen. Samt at der var et meget lav deltagerantal til de to 

afdelinger, der har været afholdt.  Vi vil i det følgende komme rundt omkring de forskellige dele af 

cuppen. Her vil vi beskrive, hvordan vi har arbejdet med den, samt opsummere de erfaringer vi har 

gjort, så det kan bruges som vidensdeling i andre Firmaidræts foreninger. 

Vi står meget gerne til rådighed fremadrettet for sparring med andre Firmaidrætsforeninger på 
området, og vi forventer en væsentlig større aktivitetsdeltagelse i cuppen i 2015. Erhvervsskolerne og 
cuppen er et stort og varigt indsatsområde for foreningen i årene fremover.  
 

Markedsføring    

Den oprindelige plan for markedsføring var tænkt primært ved brug af Facebook, intranettet på 

uddannelsesstederne, samt et ambassadørhold beståede af 2 til 3 studerende på de enkelte 

uddannelser, hvis hovedopgave var at gøre reklame for multicuppen. Desuden skulle studenterhuset 

yde en aktiv indsats og være bindeleddet mellem uddannelsesstederne.   

Vi må erkende, at ideen med ambassadører på uddannelsesstederne er den optimale måde at 

markedsføre cuppen på. Mund til mund metoden og det at trække en ven med til cuppen, har været 

den afgørende faktor ved de to afdelinger, der blev afholdt.  

Det har dog været meget vanskeligt at få et samlet ambassadørkorps op at stå. Selvom 

uddannelsesstedet har bakket op, er det ikke lykkedes at få et ambassadørhold op at stå på alle 

uddannelsesinstitutionerne. På baggrund af tilbagemeldingen fra uddannelsesstederne og de 

studerende, kan vi konkludere, at der er mange faktorer, som vi ikke taget højde for. Eksempelvis hvad 

får de studerende, der har sagt ja til at være ambassadører ud af det, udover at de kan deltage gratis i 

cuppen?  Hvordan sikrer vi, at vi kan rekruttere nye ambassadører når den studerende stopper? Hvad 

gør vi når ambassadøren går ind i en eksamensperiode?   

Facebook 

Vi har erfaret, at det har været en svær opgave at holde gang i Facebook. Det er ikke lykkedes, at få 
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mange til at følge siden, selvom vi bl.a. har forsøgt at booste den via betalingsmodulet på facebook. 

Endvidere blev dele af cuppen aflyst, og det har uden tvivl også haft betydning for interessen i at følge 

siden.  

Internt på uddannelserne 

Det har været et stort arbejde, at få lavet flyers mm. til infotavlerne til uddannelsesinstitutionerne. 

Idet der på de enkelte uddannelser er meget forskellige formater på tavlerne.  Det blev også 

nødvendigt, at få lavet oversættelser af materialet fra dansk til engelsk. Vi har her haft stor hjælp fra 

forbundets kommunikations afdeling, til at løse denne opgave.   

Økonomi  

Uden tilskud fra forbundet ville cuppen have givet et meget stort underskud, da det har krævet mange 

timer at forberede og igangsætte denne. Vi har stadigvæk et klart mål om, at cuppen skal være 

økonomisk selvkørende.  

Afholdelse af cuppen 

Vi valgte efter de 3 første cup afdelinger, at hvis der ikke var udsolgt til en cup afdeling, blev de sidste 

pladser udbudt i vores eksisterende netværk. Fx til mudderløb var der ca. 30 der løb multicupløbet, og 

20 der løb som almindelige løbere, - der var naturligvis præmie til vinderen af multicuppen.     

Fremtid for multicuppen  

På trods af en svær start, tror vi stadig på multicuppen. Vi tror, at ideen omkring at samle de 

studerende på tværs af uddannelserne i byen gennem idræt holder. Vi har igennem de første dele af 

cuppens afprøvet forskellige tiltag. Vi har indhentet mange erfaringer løbende, og har forsøgt at bruge 

dem konstruktivt. Eksempelvis åbnede vi efter de første afdelinger af cuppen op for at andre i 

aldersgruppen kunne deltage, det betød at Kold Colleges Skolehjem har deltaget aktivt. Vi tror på, at 

ved at åbne op for andre uddannelsessteder, kan det øge interessen for at være med.        

Den sidste måned har vi haft flere samtaler og møder med kommunen, studenterhuset og de 

studerende i Odense. Vi har siden mudderløbet prøvet at opsamle så mange ideer og forslag til 

cuppen i 2015 som overhovedet muligt.    

Odense kommune og Studenterrådet i Odense arbejder hårdt på at gøre Odense til Danmarks bedste 

uddannelsesby. Vi mener, at multicuppens vision og mål passer perfekt ind i dette billede.   

Den 26. januar får vi idrætsstuderende fra Syddansk Universitet i praktik i 8 uger. Deres hovedopgave 

bliver, at arbejde med multicuppen og i løbet af praktikken at få skabt den første afdeling i 2015.  

Vi vil i fremadrettet gå et par skridt tilbage, det skal forstås således, at vi i 2015 vil give hver afdeling 

mere tid, så der er endnu bedre tid til markedsføring, og til at få skabt et endnu større netværk end 

det eksisterende. Vi skal blive bedre til at opbygge og bruge netværket på uddannelsesinstitutionerne.     

 

Fokus punkter i 2015  

Der vil blive afholdt 4 events. Vi forventer at bowling og mudder løb bliver gengangere.  
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Vi skal have opbygget en styregruppe på 4 til 5 studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner, 

som er med til at afholde afdelingerne.  

Cuppen skal bedre forankres i Firmaidræt Odenses underafdelinger.  

Der skal laves en større og bedre markedsføringsindsats. 

Mange venlige hilsner 

Formand for Firmaidræt Odense 

Hans Jørgen Andersen 


