
Ansøgning godkendt
Hermed oplyses at den nedenstående ansøgning til DIF og DGI’s foreningspulje er godkendt.

Forening Helsinge Tennisklub
CFR-nummer 1051582
CVR-nummer 32620876
Ansøger Ole Bjørn Larsen
E-mail nina.olebjoern@gmail.com
Telefon 27609650

Ansøgning:
Ansøgt beløb 28.000
Bevilget beløb 28.000
Ansøgningsområde Andet

Plantning af læhegn ved tennisbaner
Aktivitet/Afdeling Tennis

Målgrupper:
Medlemmer i foreningen 

Projektbeskrivelse:
Helsinge Tennisklub, læbeplantning på den vestvendte side af tennisanlægget.
Helsinge Tennisklub har 5 udendørsbaner alle beliggende med den ende ud mod en fodboldbane mod  
vest/nordvest. Fodboldbanen ligger ca. 1 meter over tennisbanernes niveau. Den anden ende ligger 
syd/sydøst ud mod parkeringspladser. Alle baner er omgivet af ståltrådshegn og om sommeren monteres 
der grønne kunststof læsejl. Tennisanlægget kan ses på topbanneret af vores hjemmeside 
www.Helsinge-Tennisklub.dk
Specielt ud mod fodboldbanerne er hegn og læsejl meget udsat for vesten vinden og hegnet må til 
stadighed repareres og læsejl fornyes.  Ligeledes bevirker vinden at det løse grus flere gange i sæsonen 
flyver af banerne og må erstattes af ny grus. Selve tennisspillet vanskeliggøres også af den til tider 
kraftige vind.
På den ene side af banerne ind mod Helsinge Hallerne har vi i dag en dejlig tæt og kraftig Thuja hæk. Den 
vil vi meget gerne have forlænget således at der kommer en Thuja hæk hele vejen imellem alle 
tennisbanerne og fodboldbanerne.
Der er 102 meter i alt og der skal bruges ca. 200 planter, de plantes i skråningen mellem fodboldbaner  
og tennisbaner. De skal plantes i en størrelse så de ikke vælter ved første vestenstorm og så alligevel vil 
opnå en højde der giver læ indenfor en overskuelig tid. De forventes derfor at skulle have en størrelse på 
ca. 120 cm og de kan købes til 140 kr. pr stk. altså i alt 28000 kr.
Det praktiske arbejde med plantningen udføres af Helsinge Hallerne i samarbejde med Helsinge 
Tennisklub.
En Thuja hæk vil spare på udgifter til hegn, læsejl og grus. Den vil give mere læ og mindre støj på 
tennisbanerne og den vil dermed bidrage til at forlænge sæsonen og give mulighed for et mere 
behageligt spil ikke mindst til glæde for vores mange pensionister og juniorer. Den vil desuden pynte i 
landskabet som en naturlig grøn og bæredygtig adskillelse  mellem fodboldbane og tennisbaner.  Også 
fodboldbanen vil få mere læ på banen til glæde for både fodboldspillere og tilskuere.



Derfor håber vi meget at vores ansøgning kan imødekommes.

Forventet afslutningsdato:
30-09-2020

Ansøgnings Målsætning:
Målet er at gøre tennisanlægget mere attraktivt at benytte og billigere at vedligeholde:
• Mere læ og lunt på banerne når vinden kommer fra vest/nordvest
• Sæson kan derfor forlænges specielt for pensionister og juniorer
• Mindre støj fra fodboldbanen
• Mindre daglig vedligeholdelse da gruset bliver liggende længere tid
• Færre omkostninger til vedligeholdelse af ståltrådshegn og læsejl.
• Vil pynte på idrætsområdet hvor der dagligt færdes mange mennesker
• En grøn og bæredygtig løsning

Tilgængelighed:
Området er et af de mest befærdede områder i Helsinge og læ beplantningen vil umiddelbart stå smukt, 
grønt, bæredygtigt og meget iøjnefaldende mellem tennisanlægget og fodboldbanen.
Vi vil også reklamere for mere attraktive spilleforhold  på vores hjemmeside og  på vores facebook side 
ligesom projektet vil blive publiceret på Helsinge Hallernes hjemmeside.
Ligeledes vil det blive slået op på lokale facebook sider og pressemeddelelse sendt til Ugeposten og 
Frederiksborg Amts Avis

Budget:
Beskrivelse Budget
200 stk Thuja planter a 140 kr 28.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Samlet budget 28.000

Bemærkninger vedr. ansøgningen:
Vi kan med glæde tilbyde foreningen en fuld bevilling på 28.000 kr.

DIF og DGI's foreningspulje gør opmærksom på, at puljen trods forlænget sagsbehandlingstid, fortsat 
ikke kan støtte allerede foretagne indkøb/investeringer. Hvis foreningen allerede har realiseret det i 
ansøgningen beskrevne projekt, bedes I orientere om det i svar på bevillingsmailen. Bevillingen vil i så 
fald blive annulleret, og foreningen vil kunne indsende en ny ansøgning til DIF og DGI's foreningspulje.

DIF og DGI's foreningspulje henstiller til, at ansøgende foreninger er opmærksomme på myndighedernes 
retningslinjer på idrætsområdet og derfor kun arbejder med projekter og tidsplaner, der er i tråd med de 



gældende retningslinjer. Se mere om de aktuelle corona-retningslinjer på www.dif.dk/corona eller 
www.dgi.dk/corona.

Formålet med bevillingen er anført i ansøgningens målsætning herover.

Generelle tilskudsbetingelser:
Modtagere af bevillinger op til 100.000 kr. skal efter projektets afslutningsdato aflægge tro- og love-
erklæring for bevillingens anvendelse. Bevillingsmodtagere i denne beløbskategori kan desuden blive 
udtaget til stikprøve og skal derfor opbevare regnskabsmateriale (bilag) i fem år efter projektets 
afslutningsdato. Modtagere af bevillinger over 100.000 kr. skal indsende regnskab med beretning fra en 
regnskabskyndig person senest fire uger efter projektets afslutningsdato. DIF og DGI's foreningspulje 
kontakter foreningen efter projektets afslutningsdato med påmindelse om tro- og love-erklæring eller 
regnskab.

Såfremt de gældende tilskudsbetingelser ikke er opfyldt, kan der stilles krav om tilbagebetaling, og 
foreningen kan miste muligheden for at ansøge DIF og DGI's foreningspulje fremadrettet.

Med venlig hilsen
DIF og DGI’s foreningspulje


