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Gymnastik  Bueskydning SpejderTennis 
Håndbold Parkour     Cykling      Fitness

Nogle børn og unge står 
af økonomiske, sociale eller 

andre årsager uden for for-
eningslivet, selvom de gerne vil 

være aktive.

Andre børn og unge kan have 
behov for økonomisk hjælp til at 
kunne fortsætte i en forening.

Med Favrskov Kommunes fritids-
pas kan begge gruppers behov 
tilgodeses og dermed kan endnu 
fl ere nu være med i det sociale 
fællesskab i foreningerne.

Det kan du som frivillig i 
en forening hjælpe med 
til.

Fritidspas er en støtteordning til sårba-
re børn og unge i Favrskov Kommune. 
Det er frivillige i foreningslivet samt 
fagpersoner (lærere, pædagoger, 
SSP-konsulenter mv.), der kan søge 
et fritidspas på vegne af børn og unge 
under 18 år. 

Vi håber, du har lyst til at byde fl ere 
medlemmer velkomne i din forening, 
og at du som frivillig vil være med til, 
at endnu fl ere børn og unge får gode 
oplevelser i fritiden.

   Der er ikke tale om børn og unge, 
som kræver særbehandling, 

men som har behov for 
kontingentstøtte af sociale, 
personlige eller økonomiske 
årsager. Det er vigtigt, at 
du vil støtte deltagerne, så 

de får en god start 
i foreningen. 

Fritidspasset er en 
økonomisk støtte 
til kontingenter 
– op til i alt 1.000 
kroner pr. barn/ung 
pr. år, dog maksi-
malt kontingentprisen 
og højst et fritidspas pr. 
modtager ad gangen.

Læs mere om ordningen og fi nd 
skemaet til brug for indstilling på 
favrskov.dk/fritidspas

 DIF og DGI administrerer lignende støtteordninger. 
Her er det blandt andet muligt at søge om støtte til 
deltagelse i stævner/lejre og forældrearrangementer 
samt til uddannelse af trænere og foreningsledere. 
Læs om mulighederne på www.favrskov.dk/fritidspas 

Fodbold Kampsport Svømning 

Gymnastik  Bueskydning SpejderTennis 
Håndbold Parkour     Cykling      Fitness

Nogle børn og unge står 
af økonomiske, sociale eller 

andre årsager uden for for-
eningslivet, selvom de gerne vil 

være aktive.

Andre børn og unge kan have 
behov for økonomisk hjælp til at 
kunne fortsætte i en forening.

Med Favrskov Kommunes fritids-
pas kan begge gruppers behov 
tilgodeses og dermed kan endnu 
fl ere nu være med i det sociale 
fællesskab i foreningerne.

Det kan du som frivillig i 
en forening hjælpe med 
til.

Fritidspas er en støtteordning til sårba-
re børn og unge i Favrskov Kommune. 
Det er frivillige i foreningslivet samt 
fagpersoner (lærere, pædagoger, 
SSP-konsulenter mv.), der kan søge 
et fritidspas på vegne af børn og unge 
under 18 år. 

Vi håber, du har lyst til at byde fl ere 
medlemmer velkomne i din forening, 
og at du som frivillig vil være med til, 
at endnu fl ere børn og unge får gode 
oplevelser i fritiden.

   Der er ikke tale om børn og unge, 
som kræver særbehandling, 

men som har behov for 
kontingentstøtte af sociale, 
personlige eller økonomiske 
årsager. Det er vigtigt, at 
du vil støtte deltagerne, så 

de får en god start 
i foreningen. 

Fritidspasset er en 
økonomisk støtte 
til kontingenter 
– op til i alt 1.000 
kroner pr. barn/ung 
pr. år, dog maksi-
malt kontingentprisen 
og højst et fritidspas pr. 
modtager ad gangen.

Læs mere om ordningen og fi nd 
skemaet til brug for indstilling på 
favrskov.dk/fritidspas

 DIF og DGI administrerer lignende støtteordninger. 
Her er det blandt andet muligt at søge om støtte til 
deltagelse i stævner/lejre og forældrearrangementer 
samt til uddannelse af trænere og foreningsledere. 
Læs om mulighederne på www.favrskov.dk/fritidspas 


