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Indledning 
Skateboardforeningen Board & Fun Allingåbro har ansøgt ELRO fonden om tilskud til 
opførelse af en ny stor skatepark i vores skate-hal i Hovedgaden i Allingåbro  
og har fået DKK 118.000,- til at bygge for. 

Det betyder, at hallen holder lukket, imens  vi bygger løs på den nye rampe.  
Det er her, at vi har brug for din hjælp!  Da vi pt. ingen brugerindtægter har imens  
vi bygger, spørger vi nu det lokale-erhvervsliv om økonomisk støtte, således at vi kan 
få en ny stor skatepark i Allingåbro og markere os på  landkortet, som en by,  
der gør noget seriøst for gadeidrætten. 

Alle tilskud vil blive modtaget med kyshånd. Vi har dog allerede lavet nogle pakker: 

Pakke 1 Alm sponsor:  
B 70 x H 50 cm. skilt i hallen. DKK 1.500,- årligt. 

Pakke 2 Mellem sponsor:  
B 100 x H 70 cm. skilt i hallen og logo på Facebook, 
website DKK 2500,- årligt. 

Pakke 3 Stor sponsor:  
B 150 x H 100 cm. skilt i hallen og logo på Facebook, website, 
flyers og posters mv. DKK 5000,- årligt. 

Pakke 4 Premium sponsor og rampe ejer:  
Logo i bunden af den store nye rampe 
B 200 x 100 cm. skilt i hallen og logo på Facebook, website, 
flyers og posters mv. DKK 25000,- (engangsbeløb) 

(Prisen er eks. producering af skilte, se priser fra Vision Skilte på næste side)
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Priser fra Vision Skilte Allingåbro 
Størrelse: B 70 x H 50 cm 

Materiale: 10 mm opskummet PVC skilteplade 
Medie: Print med laminat 

Pris DKK 445,- 

Størrelse: B 100 x H 70 cm. 
Materiale:  10 mm opskummet PVC skilteplade 

Medie: Print med laminat 
Pris DKK 695,-  

Størrelse: 150 x 100 cm. 
Materiale: 10 mm opskummet PVC skilteplade 

Medie: Print med laminat 
Pris DKK 1395,-
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Om Os 
Skateboardforeningen Board  & Fun Allingåbro er en forening under 
folkeoplysningsloven. Foreningen drives af en frivillig bestyrelse og 
har p.t. 55 medlemmer samt ca. 50 aktive brugere fra regionen. 
  
Foreningen blev dannet i 2011 af en gruppe lokale unge i Allingåbro, 
som manglede et sted at udøve deres store interesse, 
skateboarding.  

Foreningen blev godkendt af Norddjurs Kommune og etablerede sig 
med hjælp fra kommunen i foreningens nuværende lokaler i 
hovedgaden 26 b, 8961 Allingåbro. 

Board  & Fun Allingåbro blev kåret som Årets forening i Norddjurs 
Kommune i 2013 og modtog Græsrodsprisen i 2012. 

Målgruppe 
Målgruppen for skateparken er alle, men børn og unge under 25 år 
er den primære målgruppe.  

Det nye rampeareal, som er ved at blive bygget i skateparken 
betyder dog, at vi vil kunne appellere til en bredere målgruppe  
og potentialet for flere brugere og udøvere vil være større. 
Skateparken vil kunne rumme flere brugere på alle niveauer.
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Formål & Vision 
Foreningens formål er at udbrede skateboardkulturen og andre 
gaderelaterede idrætsaktiviteter i Norddjurs Kommune, hvor alle 
interesserede kan være aktive udøvere. 

Foreningens vision er at etablere faciliteter til skateboarding og andre 
former for gadeidræt, hvor alle men især børn og unge kan skabe et 
fællesskab og derved oparbejde gode og positive relationer. 

Formålet er ligeledes at tilbyde et alternativ til de gængse sportsgrene 
som håndbold, fodbold m.m. og på den måde bidrage til en positiv og 
konstruktiv udvikling af lokalområdet. 

Foreningen vil desuden være en god lokal samarbejdspartner. Vi 
samarbejder bl.a. med flere lokale skoler og daginstitutioner samt det 
lokale erhvervsliv. På denne måde kan vi skabe et godt netværk og 
bidrage til lokalområdets fortsatte positive udvikling.
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Aktiviteterne 
Foreningen driver skateparken med faste åbningstider 3 gange om ugen. 
Her er alle velkommen til at bruge faciliteterne. 
  
Foreningen tilbyder ud over de faste åbningstider en ugentlig skateskole 
for begyndere og let øvede. Her tilbydes undervisning i skateboarding med 
erfarne instruktører. Der er p.t. 10 børn i alderen 6-10 år tilmeldt.  

Foreningen samarbejder med Auning Skole, hvor et EUD-linjefag med 
elever rettet mod erhvervsuddannelser benytter foreningens faciliteter og  
i praksis lærer om rampekonstruktion, skateboarding, gadeidræt, event 
making m.m. 

Skateparken lejes ud til bl.a. fødselsdage, klassearrangementer og events. 

Foreningen har både en stærk lokal forankring samt en positiv profil i det 
danske skateboardmiljø, hvilket gør, at mange gæster fra hele landet 
besøger skateparken. På denne måde bidrager foreningen til udbredelsen 
af det generelle kendskab til Allingåbro og lokalområdet.
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Koncept skitser



© Board And Fun 2017 
Alle rettigheder forbeholdes

Facebook/boardandfun

BO

ARD AND FUN 

ALLINGAABROEST.2010

BFA           /          Ny skatepark        /        2017          /           s.16



© Board And Fun 2017 
Alle rettigheder forbeholdes

Facebook/boardandfun

BO

ARD AND FUN 

ALLINGAABROEST.2010

BFA           /          Ny skatepark        /        2017          /           s.17



© Board And Fun 2017 
Alle rettigheder forbeholdes

Facebook/boardandfun

BO

ARD AND FUN 

ALLINGAABROEST.2010

BFA           /          Ny skatepark        /        2017          /           s.18



© Board And Fun 2017 
Alle rettigheder forbeholdes

Facebook/boardandfun

BO

ARD AND FUN 

ALLINGAABROEST.2010

Tak for Jeres tid…
BO

ARD AND FUN 

ALLINGAABROEST.2010


