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Baggrund
I februar 2018 blev Vesthimmerlands Kommune kontaktet af DGI Nordjylland
med henblik på deltagelse i projektet Street Attack.
Vesthimmerlands Kommune valgte på baggrund af projektbeskrivelsen og en
præsentation af projektet at give en støtteerklæring til projektet, som blev vedlagt en projektansøgning til Tryg Fonden.
Trygfonden har valgt at støtte projektet med de ansøgte 1.050.000 kr., og DGI
Nordjylland har derfor bedt de interesserede kommuner om en endelig stillingtagen til medvirken i projektet.
Sagsfremstilling
Projektet Street Attack har til formål at motivere flere børn og unge til en aktiv
livsstil med gadeidrætten som ramme. Projektet arbejder sig således ind i visionen for Bevæg Dig For Livet, hvor et af målene er, at 75 % af befolkningen i
2025 skal være aktive.
Projektet løber fra efteråret 2018 og frem til udgangen af 2020. Det er i projektperioden forventningen at 5.000 børn og unge vil blive aktiveret og præsenteret
for gadeidrætten gennem events rundt i Region Nordjylland og opkvalificering af
gadeidrætsudøvere (uddannelse).
Projektets omdrejningspunkt vil være Street Attack Tour i 2019. Her vil der, i
hver af de deltagende kommuner, blive afviklet et stort lokalforankret gadeidrætsevent.
Eventen forventes at rumme workshops, shows, turneringer og drop-in aktiviteter. Til eventen vil der være tilknyttet en Street Bazar, der kombinerer mad, kultur og musik med de øvrige aktiviteter.
Efter afviklingen af Street Attack Tour vil der lokalt og/eller tværkommunalt skulle arbejdes med initiativer for at skabe yderligere fokus og fastholde interessen
omkring gadeidrætten.
Projektets økonomi består af 3 bidrag fra henholdsvis Trygfonden, DGI Nordjylland og de medvirkende kommuner. Økonomien ser ud som følgende:
 Tryg Fonden - 1.050.000 kr.
 DGI Nordjylland – 465.000 kr.
 Kommunerne – 75.000 kr. pr kommune
DGI Nordjylland står for den overordnede projektledelse og det økonomiske ansvar.
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Den fulde projektbeskrivelse er vedlagt sagsfremstilling.
Vesthimmerlands Kommunes bidrag
Såfremt Vesthimmerlands Kommune vælger at deltage aktivt i projektet skal
kommunen bidrage med en engangsbetaling på 75.000 kr. og en lokal kommunal
tovholder.
Tovholderens opgaver vil blandt andet være:
 Indgå i processen omkring lokalisering af lokale gadeidrætsmiljøer
 Mødevirksomhed med lokale gadeidrætsmiljøer og DGI
 Inddrage kommunale initiativer i Street Bazaren (event i 2019)
 Tage del i planlægningen af Street Attack Tourens besøg i kommunen
 Involvering af skoler/institutioner i Street Attack Tour
 Indgå i tværkommunalt sparringsfællesskab med Street Attack som ramme
 Bidragsyder til konferencerne i 2019 og 2020
 Bidragsyder i evalueringssammenhæng
Vesthimmerlands Kommunes bidrag forventes dækket på følgende måde:
 Engangsbeløbet finansieres via foreningskonsulentens budget, hvor der er
uforbrugte midler fra 2017.
 Tovholderfunktionen placeres hos foreningskonsulenten i Kultur og Fritid.
Udover Vesthimmerlands Kommune deltager 6 andre nordjyske kommuner.
Foreningskonsulent Rene Lundgaard deltager, og orienterer yderligere om projektet.
Lovgrundlag
Ingen aktuel lovgivning
Sagen afgøres i Fritidsrådet
Økonomi
Se sagsfremstillingen
Administrationen indstiller
- at Fritidsrådet drøfter den endelige deltagelse i projektet, hvis ja,
- at forslaget til finansiering af de 75.000 kr. godkendes.
Beslutning i Fritidsrådet den 13. september 2018
Fraværende: Eva Harbo Andersen, Søren Vestergaard Sørensen, Thomas Jensen
Det godkendes at Vesthimmerlands kommune deltager i projekt Street Attack.
Finansieringen via foreningskonsulentens aktivitetspulje.
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Foreningskonsulenten fremsætter forslag til organisering og tids- handle og procesplan for projektets forankring lokalt.
Bilag
Street Attack - Projektbeskrivelse
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