
 

Som afslutning på dit projekt, som har fået støtte fra landsbypuljen i Randers kommune, ønskes en 

evaluering af projektet. 

Evalueringen skal danne grundlag for erfaringsdeling mellem landsbyerne i Randers Kommune, og vil 

blive tilgængelig under profilen ”landsbyer og landdistrikter i Randers Kommune” på webkortet du 

finder her: webkort.randers.dk 

Spørgsmål 
 

Svar 
 

Projekttitel 
 

Finansiering af tre bowlsbaner til opstart af nye 
ugentlig attraktiv aktivitet for seniorer pr. 1. 
oktober 2016 i Purhus IF. 

Projektholder 
Både navn på foreningen og kontaktoplysninger på en 
kontaktperson, der kan kontaktes af andre landsbyer, der 
skal i gang med et lignende projekt. 
 

Purhus Idrætsforening  
Kontaktperson:  
Nikoline Elling, 25 62 22 60, 
nikolineelling@hotmail.com 

Finansieringskilder 
Nævn de finansieringskilder I har haft til projektet, ud over 
Landsbypuljen. 
 

Halvdelen af det krævende beløb finansieres af 
Purhus Idrætsforening 

Kort beskrivelse af projektet, som det er 
forløbet 

- Før etablering/afvikling 
- Under etablering/afvikling 

- Efter etablering/afvikling 
 

Banerne er bestilt, og den nye ugentlig aktivitet 
startede pr. 1. oktober.  
 
Den 19. oktober blev afholdt en seniordag hvor 
DGI kom og præsenterede spillet for alle 
interesserede. Her efter startede 2 ugentlige 
hold op i træningshuset i Asferg, med i alt 8 
deltager. Derudover bruges en af banerne 
under foreningen indendørs petanque træning.  
 
Holdene kører videre ind til foråret.  

Hvis der er sket ændringer i projektindhold 
eller budget, beskriv dem da her 
Det kan være både økonomiske, tidsmæssige og 
indholdsmæssige ændringer. 
 

Start datoen for den nye ugentlige aktivitet blev 
rykket 19 dage, således forløbet kunne skydes i 
gang med præsentation af DGI instruktører.  

Hvordan har projektet bidraget til 
landdistriktspolitikkens målsætninger? 
 

Aktiviteten har skabt et større udvalg af 
aktiviteter til seniorer i lokalområdet.  
 
 
 
 

De næste spørgsmål fokuserer på jeres erfaringer med projektarbejdet. 
Dette for at kunne bringe både gode og mindre gode erfaringer videre til andre, som skal i gang 
med et lignende projekt. 
 



Hvad har fungeret rigtig godt? 
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive 
overraskelse ved jeres projekt. 
 

Lytte til seniorerne ift. hvornår den nye aktivitet 
skulle starte, samt dag på ugen.  

Hvad kunne I have gjort anderledes? 
Beskriv de udfordringer I har mødt, hvordan i løste dem, 
og hvis der var noget i kunne have gjort for at 
imødekomme dem tidligere i processen. 
 

Udfordringerne består i at få kontakt til 
seniorerne. Her skal vi være bedre til at udnytte 
vores netværk, da mund til mund metoden er 
den som fungere bedst ud fra vores erfaringer.  

Har I fået tilstrækkelig information og sparring 
fra Randers Kommune? 
Herunder hvis I har forslag til justeringer/ændringer i 
sagsbehandlingen fra Randers Kommune. 

 

Vi har ikke fået noget.  

Var der noget der var sværere en forventet? 
 

At få kommunikeret tilbuddet ud til seniorerne.  

Var der noget der gik lettere end forventet? 
 

Deltagerne tog rigtig hurtigt spillet til sig, og 
holdene er næste selvkørerne nu.  

Hvad er det vigtigste I har lært af denne 
proces? 
 

Vi har lært vores første event i foråret 2016 
med lånte baner, var rigtig godt til at skabe 
interesse – men at der måske gik lidt for langtid 
fra den event til at vi startede igen.  

 


