Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen Beach Soccer Arrangement på Amager Strand
Dato for projektets afholdelse? 22 og 23 juni
Ansøgt beløb: 35.394

Bevilget beløb: 33.394

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Afholdelse af et beach soccer stævne for at udbrede kendskab til beach soccer samt samle klubber og
andre fra Amager, København og andre for at danne et netværk på tværs af årgange og klubber
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Med 125 hold og i alt ca. 1.000 deltagere bliver kendskabet til beach soccer udbredt og ledere, trænere
mfl. Fik en god mulighed for at opbygge netværk
Besøgstal/antal deltagere: Anslået 2.000 med ca. 1.000 beach soccer deltagere
Samarbejdspartnere:
DBU København og Copenhagen Beach Soccer Club. Derudover Kalles Kaffe, Frugtkurven,
DJ
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Der var rigtig god tilmelding og rigtig mange mennesker på stranden i det gode vejr.
Stævnet blev forlænget grundet de mange hold og flytning af mål mm.
Der skal være 4 af de gule mål (et var desværre til reparation) og El kortet virkede ikke (Vi var derfor
nødt til at hente en generator langt væk). Næste gang vil der være krav om en generator til rådighed.
Der mangler affaldscontainere, som burde kunne bestilles hos Amager Strandpark, men på trods af det
blev der ryddet godt op.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Stævnet skal gentænkes mht. antal hold og den praktiske gennemførsel af aktiviteten
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Vedhæftet e-mail og på facebook
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Nej
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Sundbyboldklub.dk og dbukobenhavn.dk
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
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