
 

Aktiv Fundraising ApS – Lindholm Havnevej 31, 2. sal – 5800 Nyborg 
Kontakt os på: info@aktivfundraising.dk eller telefon 42 50 33 98 

Særlige fordele for tennisklubber 

Som medlem af Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har du flere 
fordelsmuligheder hos Aktiv Fundraising 

Hurtig vurdering: 

• Via mail eller telefon kan I få en hurtig vurdering af fondspotentialet.   
• Dette inkluderer ikke rådgivning omkring konkrete projekter eller anvisning af, hvordan projektet 

kommer videre, men er en vurdering, om det giver mening at gå videre med projektet i forhold til 
fondsfinansiering.  

En hurtig vurdering er gratis. 

Fondsliste:  

• I modtager et spørgeskema, som I udfylder så godt som muligt. Hvis vi mangler vigtige oplysninger, 
spørger vi jer efterfølgende.  

• Ud fra spørgeskemaet finder vi de relevante fonde til jeres projekt. Antallet af fonde kan variere, 
men er typisk et sted mellem 5-20 fonde, som vi vurderer, har potentiale til at støtte jeres projekt. 
Der følger en kort guideline med til hver fond.  

Prisen for fondsliste: 1.500 kr. inkl. moms.  

Startpakke:  

• Udover at vi laver en fondsliste til jer, laver vi desuden et udkast til en standardansøgning, som I 
selv kan tilpasse til de enkelte fonde m.m. Ansøgningen er på 1-2 A4-sider. 

• I modtager også et dokument med en række råd og tips til, hvordan I griber 
fondssøgningsprocessen an, og hvordan I kan styrke netop jeres projekt.  
 
Ved hjælp af dette materiale kommer I nemt i gang med at søge fondene selv.  

Prisen for startpakke: 4.000 kr. inkl. moms.  

Klippekort:  

• Med et klippekort i hånden kan du trække på vores hjælp til lige nøjagtig de fundraisingopgaver, 
som driller for dig. Det kan være strategi, formuleringer, ansøgningsskemaer osv.  

• Du får 10 timers hjælp med et klippekort, og der trækkes kun den tid, som bruges. Der er ingen 
udløbsdato på klippekortet. 

Prisen for klippekortet: 7.500 kr. inkl. moms.  

Fuldservicepakkerne:  

• For projekter over 150.000 er der en række andre fordelsmuligheder, hvor Aktiv Fundraising står 
for hele processen og udarbejder og indsender alt materiale. Kontakt os gerne direkte, hvis du 
ønsker at høre nærmere.  
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