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Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014
Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder
ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje.
Ansøgningen skal sendes både som e-mail til oplysningspuljen@cisu.dk og i to underskrevne
papirversioner til CISU, Klosterport 4A, 3. sal, 8000 Aarhus C.

Navn og kontaktoplysninger på medlemsorganisation, der søger om midler:
Navn på organisation

Football for A New Tomorrow (FANT)

Adresse
Læssøesgade 11a, 2200 København N
Telefon
31181523
E-mail
fant.sierraleone@gmail.com
Hjemmeside
Evt. Facebook, blog,
Youtube kanal, Flickr etc.
Navn på kontaktperson
Kontaktpersons e-mail
Kontaktpersons
telefonnummer

www.fant.dk
https://www.facebook.com/footballforanewtomorrow
Twitter: @FANTsierraleone
Cecilie Hauerberg, Næstformand
fant.sierraleone@gmail.com
31181523

Dato

Ansvarlig person (underskrift)

Sted

Ansvarlig person og position (blokbogstaver)

Navn og kontaktoplysninger på evt. samarbejdspartnere
(fx andre foreninger, uddannelsessteder, virksomheder, medier eller forskningsinstitutioner)
Navn på
samarbejdspartner
Adresse

DGI, kontaktperson Simon Larsen

E-mail

Simon.Larsen@dgi.dk

Telefon

21346633

Hjemmeside

www.dgi.dk

Navn på
samarbejdspartner

Vinding Idrætsforening, Kontaktperson Claus Holm

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
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Adresse
E-mail
Telefon
Hjemmeside

Nygårdsvej 10, 7100 Vejle
clausholmhansen@gmail.com
30691221
http://www.vsf.eu/

Navn på
samarbejdspartner
Adresse
E-mail
Telefon
Hjemmeside

Vorgod-Barde Motion og Fritid, Kontaktperson Christian Mølkjær Jensen

Navn på
samarbejdspartner
Adresse
E-mail
Telefon
Hjemmeside

Snejbjerg Skytte- Gymnastik og idrætsforening, kontaktperson Thomas
Tinghøj
Skolesvinget 29, 7400 Herning
tti@bdo.dk
25296107
http://www.snejbjergsgi.dk/

Navn på
samarbejdspartner
Adresse
E-mail
Telefon
Hjemmeside

Boldklubben Herning Fremad, kontaktperson Morten Jørgensen

Vorgodvej 35, 6920 Videbæk
bcmj12@gmail.com
96945651
http://www.vorgodbarde.dk/

Ringkøbingvej 66, 7400 Herning
fremad@herningfremad.dk
40507075
http://www.herningfremad.dk/default.asp

Indsæt og udfyld en tabel for hver af jeres samarbejdspartnere.
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Beskriv jeres aktivitet
1. NAVN OG PERIODE
Aktivitetens navn

Forventet startdato

1. DGI’s fodboldskoler med Afrika tema
2. Afrika-aktivitetsdage i fire idrætsforeninger
12. maj 2014

Forventet slutdato

31. september 2014

2. AKTIVITETET. Giv en kort beskrivelse af, det I søger om støtte til
2.1 Hvad er formålet med aktiviteten?
2.2 Hvorfor er det vigtigt?
2.3 Hvad består aktiviteten af?
2.1 Formålet med at afholde både DGI’s fodboldskoler med et Afrika tema og yderligere fire Afrikaaktivitetsdage er at skabe større forståelse for, hvordan børn og unge i Afrika spiller fodbold og dyrker idræt
med helt andre forudsætninger end danske børn. At spille fodbold giver børn glæde og en
fællesskabsfølelse, hvad enten det er i Danmark eller i Sierra Leone. FANT skal være med til at give de
børn, som deltager på fodboldskolerne en forståelse for, at ikke alle børn i verden har samme mulighed for
at dyrke idræt og lege.
2.2 Aktiviteterne er vigtige, fordi de er med til udvide danske børn og unges horisont og forståelse for
udviklingsarbejde med omdrejningspunktet om fodbold. FANT tror på, at fodbolden kan være med til at
skabe en større forståelse mellem danske og sierraleonske børn ved hele tiden at holde bolden som
fællesnævneren. Gennem disse aktiviteter får deltagerne en forståelse for, hvordan udviklingsarbejde er
meget andet end de stereotype forestillinger om nødhjælp og bygning af brønde. Og børnene får endvidere
en følelse af at kunne være med til at bidrage ved at donere sine brugte fodboldstøvler til børn i Sierra
Leone. Aktiviteterne skal gøre afstanden mellem danske børn og sierraleonske børn mindre ved brugen af
fodbold.
2.3.1 DGI’s fodboldskoler:
Forberedende aktiviteter:
Bestyrelsesformand af FANT, Erik Rasmussen, afholder seminar for 250 trænere/instruktører, der skal
afvikle fodboldskolerne. Her fortælles og vises film om FANT og projektet i Sierra Leone, for at give
trænerne et indblik i de sierraleonske forhold. FANT har sammen med en professionel fotograf lavet en film
fra Sierra Leone, som skal vises på alle fodboldskolerne (vedlagt som bilag). Filmen viser forskellige
fodboldøvelser, som de danske børn skal forsøge sig med, men statisterne er børn, unge og handicappede
fra FANT’s samarbejdspartnere i Sierra Leone og optagelserne er taget i Freetowns slumområdet Kroo Bay.
Trænernes instrueres på det forberedende seminar i, hvordan de formidler om de sierraleonske
idrætsforeninger på selve fodboldskolerne.
Afviklingen af fodboldskolerne:
Fodboldskolerne afvikles med følgende aktiviteter, der vedrører Afrika-temaet:
- Hver fodboldskole modtager en bold, som er har været brugt i Sierra Leone, som børnene skal nu
skal forsøge at spille med.
- Der holdes et oplæg af en træner/instruktør på minimum 30 minutter om projektet i Sierra Leone, og
forholdene som børn og unge spiller fodbold under.
- Der vises film optaget fra Sierra Leone med fodboldøvelser, som efterfølgende skal afprøves på
banen.
- Der opstilles en kasse, hvor deltagerne kan donere brugte fodboldstøvler til børn og unge i Sierra
Leone.
- Ved de fire fodboldskoler med flest tilmeldte, deltager Erik Rasmussen med foredrag og film fra
Sierra Leone.
Efter afholdelsen af fodboldskolerne:
I samarbejde med Randers Produktionshøjskole indsamles fodboldstøvlerne fra de forskellige landsdele.
Herefter shippes de til Sierra Leone af FANT’s sponsor Airland Logistic.
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2.3.2 Afrika-aktivitetsdage:
På Afrika-aktivitetsdagene inviteres foreningernes medlemmer og interesserede til at deltage. Det forventes
at minimum 100 medlemmer vil deltage per aktivitetsdag, og at medlemsskaren vil spænde bredt med
deltagelse af både børn, unge og voksne. Dagene afholdes af repræsentanter fra FANT i samarbejde med
foreningernes nøglepersoner og har følgende program:
1. Velkomst og opdeling i hold blandt deltagere
2. Aktiviteter og konkurrencer med få materialer
3. Frokost
4. Film og fortæller fra Sierra Leone
5. Fodboldturnering
6. Superligaspillere/trænere giver autografer

3. SUCCESKRITERIER. Beskriv konkret hvad I vil opnå med aktiviteten
3.1 Beskriv de kriterier der skal være opfyldt, for at I har nået jeres mål med aktiviteten
3.2 Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt?
3.1.1 Fodboldskolerne:
For at kunne kategorisere fodboldskolerne som vellykket skal følgende kriterier være opfyldt:
- Mindst 8.000 børn og unge har set film fra Sierra Leone og hørt om de dansk-støttede
idrætsforeninger i Sierra Leone.
- Mindst 8.000 børn og unge har udført de fodboldøvelser, som medlemmerne af idrætsforeningerne i
Sierra Leone har udført på filmen optaget i Kroo Bay.
- Flertallet af deltagerne tilkendegiver ved evaluering, at de har fundet det lærerigt og sjovt at lave
aktiviteter med fokus på Afrika.
- Mindst 250 trænere/instruktører har fået kendskab til de dansk-støttede idrætsforeninger i Sierra
Leone og er i stand til at formidle det videre på fodboldskolerne.
- Mindst 150 trænere/instruktører tilkendegiver ved evaluering, at de selv er blevet mere oplyste om,
hvordan idræt kan bidrage til udviklingsaspekter i Afrika.
- Der er indsamlet mindst 1000 par brugte fodboldstøvler, som fragtes til de sierraleonske
idrætsforeninger.
3.1.2 Afrika-aktivitetsdagene:
For at kunne kategorisere Afrika-aktivitetsdagene som vellykket skal følgende kriterier være opfyldt:
- Mindst 100 medlemmer fra hver af de fire foreninger har deltaget på Afrika-aktivitetsdagene.
- Mindst 50% af deltagerne tilkendegiver, at de har fået en større forståelse for livsvilkår for børn og
unge i Sierra Leone.
3.2 Succeskriterierne måles ved følgende metoder:
- Til hver af de beskrevne aktiviteter registreres deltagere.
- De indsamlede fodboldstøvler optælles før fragtning til Sierra Leone.
- Som afslutning på hver af fodboldskolerne afholdes en mundtlig evaluering, hvor børnene kan
fortælle om deres oplevelser med Afrika-temaet. Hovedpunkterne nedskrives af
trænerne/instruktørerne og sendes til FANT.
- FANT udarbejder i samarbejde med DGI hovedkontor et evalueringsskema til de involverede
trænere/instruktører, som mailes til alle de involverede efter afviklingen af fodboldskolerne.
- Ved afslutningen af hver Afrika-aktivitetsdag i de fire foreninger uddeles
spørgeskema/evalueringsskema.

4. LÆRINGSMÅL. Opstil de læringsmål I har for aktiviteten
4.1 Hvad ønsker I at blive klogere på med aktiviteten? Skriv gerne flere læringsmål.
4.2 Hvordan vil I sikre opsamling og videndeling fra aktiviteten i jeres forening? Og hvem er ansvarlig?
4.1. Både fodboldskolerne med Afrika-tema og Afrika-aktivitetsdagene er pilotprojekter. Derfor er der mange
processer, FANT ønsker at lære og afprøve undervejs. Der kan bl.a. nævnes:
- Hvordan skaber FANT størst mulig engagement hos de trænere/instruktører som skal afholde
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fodboldskolerne?
Hvad gør størst indtryk på børnene, og hvad har de svært ved at forholde sig til?
Hvad skal FANT være opmærksomme på i forbindelse med at formidle til børn eller til voksne?
Hvilke nogle aktiviteter er gode, når både børn og voksne deltager?
Hvordan skabes en tydelig forbindelse mellem aktiviteterne i Sierra Leone og aktiviteterne i
Danmark?
FANT har tidligere afholdt foredrag og fodboldtræning i idrætsforeninger, men ikke hvor deltagerne var et
mix af foreningens medlemmer af voksne, børn og unge.
-

4.2.1 Fodboldskolerne
Efter fodboldskolerne er afviklet, afholdes et evalueringsmøde med repræsentanter fra FANT og
repræsentanter fra DGI’s hovedkontor. Her tages udgangspunkt i den skriftlige evaluering fra
trænerne/instruktørerne, samt egne oplevelser og erfaringer. FANT er ansvarlig for at indkaldelsen af
mødet, DGI finansierer.
4.2.2 Afrika-aktivitetsdagene
Efter afviklingen af alle fire aktivitetsdage afholdes et fælles evalueringsmøde med repræsentanter fra
FANT samt repræsentanter fra hver af de fire foreninger. Der tages udgangspunkt i evalueringerne og egne
oplevelser. FANT er ansvarlig for indkaldelsen af mødet.

5. MÅLGRUPPE. Beskriv hvem aktiviteten primært henvender sig til
5.1 Hvem er det vigtigst, at I får i tale med aktiviteten?
5.2 Hvordan appellerer I til den målgruppe?
5.3 Hvad skal målgruppen have lært af aktiviteten?
Fodboldskolerne:
5.1 Den primære målgruppe for denne aktivitet er de 12.000 børn og unge, som forventes at deltage. Men
for at nå ud til denne enorme målgruppe er det essentielt med de forberedende seminarer, der skal sikre, at
trænerne/instruktørerne ansvarlige for afviklingen er i stand til at formidle budskabet om de sierraleonske
idrætsforeninger. Den primære målgruppe nås således gennem inddragelse af minimum 250
trænere/instruktører.
5.2 Gennem DGI’s bredtfavnende netværk er 250 trænere/instruktører tilmeldt de forberedende seminarer.
Ved foredrag samt visning af film fra Sierra Leone appellerer FANT til denne målgruppe. Endvidere
udarbejdes en manual med retningslinjer for, hvordan og hvornår der formidles om FANT og de
sierraleonske idrætsforeninger på fodboldskolerne.
5.3 Børnene på fodboldskolerne skal have fået et generelt kendskab til børn i Afrika samt en forståelse for,
hvordan fodbold og glæde kan være en vigtig del af hverdagen, lige meget om man er født i Danmark eller i
Sierra Leone. Fællesnævneren er således fodbold, hvor de danske børn skal have fået en fornemmelse af,
hvordan børn i Afrika har helt anderledes vilkår for at lege og spille fodbold pga. fattigdom. Endvidere skal
de have oplevet, at de kan gøre en forskel – eksempelvis ved at give deres brugte fodboldstøvler videre.
Afrika-aktivitetsdagene:
5.1 Den primære målgruppe på disse dage er foreningernes medlemmer, hvad enten der er tale om børn,
unge eller voksne. Meningen er netop at afvikle aktiviteter, som kan inkludere alle aldersgrupper på samme
måde, som det har stort fokus i de sierraleonske idrætsforeninger at favne bredt. Det er idrætsforeningens
trænere og ledere, der skal sikre engagementet hos foreningens medlemmer, og at der deltager så mange
som muligt.
5.2 Gennem indledende møder med nøglepersoner fra de fire idrætsforeninger planlægges dagene med
ansvarsfordeling osv. FANT ønsker at appellere til de deltagende medlemmer på selve Afrikaaktivitetsdagen gennem foredrag om de sierraleonske idrætsforeninger samt gennem visning af film.
Endvidere afholdes sportsaktiviteter i lighed med aktiviteter i Sierra Leone med meget få redskaber og
materialer til rådighed, for at give deltagerne en forståelse for de forhold, der spilles fodbold under i Sierra
Leone.
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5.3 De deltagende på Afrika-aktivitetsdagene skal have fået et kendskab til, hvordan udviklingsarbejde kan
handle om glæde og fællesskab, og et kendskab til, hvordan børn og unge spiller fodbold i Sierra Leone. Og
dertil en forståelse for, hvorfor det er vigtigt at være med til at gøre en forskel og hjælpe i en uretfærdig
verden.
6. TEMAER. Beskriv hvordan I arbejder med de fire punkter nedenfor (hvis I gør det)
6.1 Hvordan inddrager I jeres partner i Syd i formidlingen?
6.2 Hvordan fortæller I om de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed?
6.3 Beskriv hvordan I formidler 2015-målene og en post-2015-dagsorden?
6.4 Hvordan arbejder I med løsningsorienterede og konstruktive vinkler på jeres budskaber?
6.1 Idrætsforeningerne i Sierra Leone har været inddraget i den forberedende fase i udarbejdelsen af
filmen til fodboldskolerne. Ideen til filmen opstod i Sierra Leone. Statisterne har selv fundet på de
fodboldøvelser, som de danske børn skal udføre. Idrætsforeningerne er den grundlæggende pille i
formidlingen om udviklingsarbejdet og vil desuden nyde gavn af de fodboldstøvler, som der bliver indsamlet.
6.2 FANT forsørger at fortælle om strukturelle årsager til fattigdom og ulighed med hjælp af
fodbolden, fordi det er et symbol på leg og glæde, og fordi det er et fælles sprog mennesker imellem. Bl.a.
vises filmen ”Fodbold og Kaos” (https://www.youtube.com/watch?v=hpdY6K37WmM), der skal være med til
at give deltagerne en forståelse for, hvordan frustration over ulighed eller fattigdom også kan komme til
udtryk i en fodboldkamp. I FANT arbejder vi målrettet på at uddanne og udvikle mere retfærdige ledere i
Sierra Leone, som kan være rollemodeller for de børn og unge, som deltager i idrætsaktiviteterne.
Fortællingen om den udbredte korruption, og om kvinders status i det sierra leonske samfund er således en
del af FANT’s formidling.
6.3 FANT arbejder direkte med 3. mål af 2015 målene om at øge ligheden mellem mænd og kvinder.
Derfor er det primært dette mål, som der formidles om på nærværende aktiviteter. Fodbold er ikke kun sjovt
for drenge, men er desværre meget utilgængelig for piger i Sierra Leone, hvilket idrætsforeningerne prøver
at ændre på. Mere overordnede skal aktiviteterne være med til at øge opmærksomheden om en ulige
fordeling af goder imellem lande og mennesker. Og med fodbolden som værktøj – at alle børn har ret til leg,
fællesskab og glæde.
6.4 Da størstedelen af målgruppen for aktiviteterne er børn, er det endnu mere vigtigt netop at formidle
budskaberne på en konstruktiv og løsningsorienteret måde. Fattigdom kan være svært at forstå og forholde
sig til som barn, hvorfor FANT forsørger at formidle om emnet gennem brugen af fodbold, fordi det skaber et
frirum forbundet med glæde og fællesskab, som børnene kan forholde sig til og kender til. Vi ved i FANT, at
vi ikke redder hele verden gennem syv idrætsforeninger i Sierra Leone, men vi ved at vi er med til at gøre en
forskel for i det små, hvilket vi ønsker at formidle til målgruppen.
7. PLANLÆGNING. Skriv gerne i punktform (tids)planen for gennemførelse af aktiviteten
7.2 Tidsplan for aktiviteten
7.2 Forhåndsaftaler
7.3 Næste vigtige skridt efter en evt. bevilling
7.1
DGI’s fodboldskoler afholdes i uge 27 og 32. Der er fastlagt følgende datoer for de forberedende seminarer
for trænere/instruktører:
Den 12/5 - DGI Nordjylland
Den 12/6 - DGI Sydvest
Den 13/6 - DGI Midtjylland
Den 21/6 - DGI Storstrøm
Den 22/6 - DGI Midtsjælland
Besøg samt deltagelse af FANT på de fire største fodboldskoler vil blive bestemt, efterhånden som
tilmeldingen til fodboldskolerne udløber. Indsamlingen af fodboldstøvlerne og transporten til Sierra Leone vil
finde sted i løbet af efteråret 2014. Evalueringsmøde mellem FANT og DGI vil afholdes i september 2014
Afrika-aktivitetsdage:
- Det indledende forberedelsesmøde afholdes i juni 2014
- Aktivitetsdagene afholdes i løbet af sommeren og sensommeren 2014
This subgranting pool
is funded by the
European Union

Version 1. Feb 2014

-

Evalueringsmødet afholdes i september 2014

7.2
FANT har indgået forhåndsaftaler med DGI om samarbejdet omkring fodboldskolerne og har allerede
afholdt to indledende planlægningsmøder. DGI er endvidere ansvarlig for den generelle finansiering af de
forberedende seminarer, hvad angår mødelokale, leje af udstyr samt forplejning til deltagerne. Ligeledes er
der indgået aftale med de fire foreninger, hvor Afrika-aktivitetsdagene vil foregå.
7.3
Efter en evt. bevillig, vil afholdelsen af de forskellige aktiviteter være næste skridt.

8. KOMMUNIKATION. Beskriv hvordan I vil formidle jeres aktivitet
8.1 Hvordan formidles aktiviteten internt i foreningen?
8.2 Hvordan kommunikeres udadtil om aktiviteten?
8.3 Er der elementer af aktiviteten, som kan interessere medierne, og hvordan skal disse kommunikeres
ud?

8.1
Planlægningen af fodboldskolerne i FANT’s bestyrelse og i FANT’s frivilliggruppe har været i gang siden
efteråret 2013. Internt i FANT er der således allerede et godt kendskab til oplysningsaktiviteten, som har
været prioriteret højt. Ideen til Afrika-aktivitetsdagene opstod i frivilliggruppen i forbindelse med
planlægningen af fodboldskolerne. Der kommunikeres om aktiviteterne på møder en gang månedligt internt i
FANT.
8.2
DGI har lagt et stort arbejde i at kommunikere Afrika-temaet på fodboldskolerne til de 12.000 forventede
deltagere. Dette bl.a. ved udarbejdelsen af div. brochurer, plakater mv. som uddeles til alle fodboldskoler.
Plakaterne vil blive hængt på centrale områder i lokalområderne, såsom skoler, tankstationer, sportshaller,
klubhuse mv. Også gennem deres interne platforme i DGI (bl.a. bladet udspil) er der blevet formidlet om
fodboldskolerne med Afrika tema.
FANT vil endvidere bruge de sociale medier samt hjemmeside til formidlingen af aktiviteterne.
De fire foreninger, hvor der afholdes Afrika-aktivitetsdage skriver rundt per mail til alle medlemmer, som
inviteres til arrangementet. Desuden sættes plakater op i klubhuset. Se invitation fra FANT til foreningerne
som bilag.
8.3
Der ligger allerede nu to pressemeddelelser klar hos DGI, som sendes ud under og efter afviklingen af
fodboldskolerne. Det forventes, at mange lokalaviser rundt omkring i Danmark vil skrive om fodboldskolerne
med Afrika tema. Også lokale medier i Herning området forventes at have interesse i Afrikaaktivitetsdagene. En videre mediestrategi vil blive diskuteret på det indledende møde vedr. Afrikaaktivitetsdagene.
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Budget
I kan maksimalt søge 30.000 kr. i Oplysningspuljen. Støtten må meget gerne være en del af en større
aktivitet med andre finansieringskilder. Skriv i så fald under bemærkninger, hvilke af de enkelte
udgiftsposter, pengene fra Oplysningspuljen skal dække.

Finansiering
Det samlede budget for
aktiviteten
Ansøgt beløb i Oplysningspuljen
(max 30.000 kr.)
Anden finansiering

Indtægter
50.000

Bemærkninger

30.000
20.000

Det forventes at 400 personer vil deltage i
Afrika-aktivitetsdagene. Hver deltager
betaler 50 kroner, som går til let
forplejning på dagen.

Udgiftsposter ved aktiviteten
Udgifter
Bemærkninger
Transportudgifter samt let
6.300
forplejning i forbindelse med
FANT’s afholdelse/deltagelse i
fem forberedende seminar for
trænere/instruktør fra DGI samt
ved deltagelse på fire
fodboldskoler.
Udarbejdelse (trykning, grafik
9.700
mv.) af manual til
trænerne/instruktørerne, der
skal videreformidle på
fodboldskolerne.
Transport samt let forplejning
2.800
til FANT repræsentanter i
forbindelse med afholdelse af
fire Afrika-aktivitetsdage
Udarbejdelse af brochure
6.200
(trykning, grafik mv.) om FANT
og Sierra Leone til alle
deltagere på Afrikaaktivitetsdagene samt
evalueringsskema og plakat.
Mødeudgifter samt transport i
4.000
forbindelse med et
forberedelsesmøde samt et
evalueringsmøde for Afrikaaktivitetsdagene.
Uforudsete udgifter
1.000
Forplejning til deltagere på
20.000
Dækkes af de fire idrætsforeninger
Afrika-aktivitetsdagene
Samlede forventede udgifter:
50.000
Skriv hver af budgettets hovedposter i tabellen. Sæt gerne flere linjer ind. Posterne kan fx være transport,
leje af udstyr, leje af lokaler, trykning, grafisk arbejde, honorar til personer uden for foreningen osv.
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