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Kort før jul uddelte Vestforsynings 
Initiativpulje for første gang 
økonomisk støtte til lokale ildsjæle 
inden for idræt, kultur og uddan-
nelse. En af prismodtagerne var 
Ulfborg Bys Gymnastikforening 
(UBG), som fik 10.000 kr. i tilskud 
til indkøb af en ”air track” - en 
oppustelig springbane.

Pengene fra Vestforsyning dækker 
lidt over en fjerdedel af udgiften, 
og det er en rigtig stor hjælp, 

fortæller UBG-formand Lisbeth 
Poulsen:

”De unge kommer hjem fra efter-
skoleophold og efterlyser de nye, 
spændende redskaber, som de har 
prøvet i træningen på efterskolen. 
Men det er sindssygt dyrt at købe 
gymnastikredskaber, så vi skal være 
sikre på, at det, vi køber, er noget, 
som vil blive brugt. Og gerne af så 
mange som muligt.”

Spring-luftbanen har da også været 
flittigt brugt hen over vinteren, og 
den var også med til den store 
forårsopvisning i Vestjysk Fritids-
center i Ulfborg, hvor mange af 
UBG’s flere end 300 gymnaster 
viste, hvad de havde lært.

”Det er et redskab, som kan bruges 
af alle. Og så er den lavere, end 
vores gamle model, som trængte til 
en udskiftning, så nu kan de små 
børn også bruge den. Desuden er 
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den knap så tung og mere håndter-
bar at flytte rundt på. Den skulle 
endda også kunne bruges i svøm-
mehallen, så det kan også blive en 
mulighed,” siger Lisbeth Poulsen.

Hun fortæller, at UBG blev opmærk-
som på Vestforsynings Initiativpulje, 
da foreningen modtog en email, som 
var sendt ud til alle kommunens 
foreninger med opfordring til at søge. 
Og så skulle det da prøves.

”Jeg blev glædeligt overrasket over, 
at vi fik tilskud fra Vestforsyning. 
Det er godt, at man også tænker på 
de mindre foreninger og på ud-
kantsområderne. Herude sætter vi 
os jo ikke lige ind i bilen og kører 
ind til Idrætscenter Vest i Holstebro, 
så det er godt, at vi kan få hjælp til 
at skabe aktiviteter i lokalområdet,” 
siger UBG-formanden.

Vestforsynings Initiativpulje 
uddeler tilskud to gange om året, 

og UBG har flere gode idéer, som 
man gerne vil føre ud i livet.

”Vi vil gerne i gang med ’jumping 
fitness’, hvor deltagerne hopper på 
mini-trampoliner. De er desværre 
meget dyre, så vi har ansøgt Vestforsy-
ning om tilskud igen. Det kan jo ikke 
gå værre, end at vi får et nej,” siger 
Lisbeth Poulsen med et stort smil.

På Vestforsynings hjemmeside kan 
du læse mere om Initiativpuljen.

FAKTA: UBG

• Ulfborg Bys Gymnastikforening – eller blot ”UBG” – har 1063 medlemmer.
• Foruden gymnastik er UBG ramme for ungdoms- og seniorfodbold, badmin- 

ton, tennis og svømning.
• De yngste medlemmer er kun ét år og deltager i mor-far-barn-gymnastik.  

De ældste, aktive UBG-medlemmer er over 80 år.
• Læs mere på www.ulfborgsport.dk 




