Nordea‐fonden bevillinger penge til Grejbanken som drives af Aalborg Sportshøjskole
10 nye special-designede SUP-boards til at surfe i bølger, kan nu
udlejes fra Grejbanken på Aalborg Sportshøjskole
126.500 kr. har Nordea-fonden givet til projektet, der skal være med til at få flere nordjyder
ud og opleve suset ved at surfe en bølge på et SUP-board. Surfing på SUP boards er en meget
lettilgængelig aktivitet – det er måske den letteste måde at få sin første surfoplevelse på, idet
man kan komme op at surfe på en bølge der kun er 0,5 meter høj.
”Det specielle ved den nye SUP-surf trailer i Grejbanken på Aalborg Sportshøjskole, er at den
består af 9 forskellige typer boards. Det vil sige at man kan afprøve hvilken type boards der
passer bedst til den enkelte person i.f.t. evner, størrelse og bølgeforhold. Netop dette gør dette
projekt helt unikt. Det er den eneste trailer af sin art i Danmark” udtaler leder af grejbank og
underviser i outdoor og surfing Kim Jensen
De 10 nye Boards kommer til at ligge i vores grejbank og alle institutioner, foreninger og
privatpersoner i Nordjylland kan leje SUP trailer og køre direkte ud til bølgerne, hvor end de er
henne.
Bevillingen fra Nordea-fonden, er en del af kystpuljen ”Kysten er klar”, der har uddelt 50
millioner til projekter ved de danske kyster.
Grejbanken på Aalborg Sportshøjskole er en del af Friluftsrådets grejbanker der er placeret i
hele landet. Alle institutioner, foreninger og privatpersoner har mulighed for at leje Outdoorudstyr fra grejbankerne.

Yderligere oplysninger

Kim Jensen, lærer, mobil 40 84 90 45 eller kim@sportshojskolen.dk
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Om Nordea‐fonden
• Nordea‐fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som
fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
• Med kystpuljen uddeles i 2018 50 mio. kr. til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster.
Projekterne støttes med mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr., og foreninger, selvejende institutioner og kommuner m.fl.
kunne søge puljen med ansøgningsfrist 10. juli 2018.
• Læs mere på www.nordeafonden.dk/kystenerklar

Nordea‐fonden:
Kommunikationschef
Tine Wickers
tw@nordeafonden.dk
4070 3784

