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Struer Golfklub har fået støtte til rekruttering af nye medlemmer, via biografreklame

Struer golfklub har fået 30.000 kr. i støtte fra DIF og DGI´s foreningspulje, til udvikling af
foreningens kommunikation.

Med bevillingen har klubben fået udarbejdet en biografreklame, der vises i Apollon, Struer fra
første dag landets biografer igen må åbne dørene, efter Corona-nedlukningen.

Forretningsfører Jette Gamskjær Christensen oplyser, at golfklubben er utrolig taknemmelige for
støtten, der forventes at give ca. 20 nye begyndere, der kan få gode oplevelser i et stærkt
fællesskab omkring golf for hele familien og på tværs af alle aldre.

Golf har under Corona nedlukningen kunnet dyrkes i et vist omfang, dog ikke helt med de samme
og mange sociale aspekter, der også er en stor del af det at spille golf.
Vi er i høj grad blevet opmærksomme på, hvor positiv en betydning golf har haft for mange
mennesker, for at komme godt igennem en lang pandemi, da golf-spillet netop afvikles udendørs
og med god afstand, hvor vi har haft mulighed for at få motion, frisk luft og samtidig mødes med
mennesker vi holder af og som også før pandemien var en stor del af vores hverdag.

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt

DIF og DGI's foreningspulje uddeler årligt ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og
DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering,
udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr.,
men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til
lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Om DIF og DGI's foreningspulje

● Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
● Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk
● Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider

http://www.medlemstal.dk

