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Projektet kører på tværs af
idrætsgrenene, og jeg så også
gerne, at det kom til at køre på
tværs af foreningerne, siger Bo
Petersen, som startede projektet
for syv uger siden.

Økonomisk garant for ideen 
er Tuse Gymnastikforening, og
desuden har Bo Petersen søgt
penge “hist og her”. Der arbej-
des med et projekt på 12.000-
15.000 kroner indtil jul. Det 
er ikke mange penge, når Bo
Petersen undervejs håber at
købe lidt rekvisitter som skate-
board, ramper og andet - og der
skal også være lidt til hjælpere.

- Men projektet skal køre med
så lidt brugerbetaling som over-
hovedet muligt, så jeg må ud og
søge penge, Siger Bo Petersen.

Over halvdelen af de børn, der
drøner rundt hver onsdag, har

aldrig været tilknyttet nogen
forening, og det er nok projek-
tets største succes, at man har
fået fat i dem.

- Jeg synes også, at det viser,
der virkelig har været brug for
noget som dette, og at det kan
lade sig gøre at samarbejde på
tværs af idrætsgrene og for-
eninger. Det er især vigtigt at få
børnene fra fritidshjemmene
med, siger Bo Petersen, der fort-
sætter det kontrollerende anarki
i Tuse Hallen og håber på såvel
kommunal som anden støtte...

sten

De hopper og springer 
i kontrolleret anarki
Helt nyt 
idrætsprojekt i
Tuse er succes

Uddrag af artikel 
i Holbæk Amts Venstreblad

De mange aktive børn i 
Tuse Hallen er Bo Petersen
glad og stolt over, 
men samtidig 
en lille smule 
forundret over, 
at projektet er blevet 
så stor en succes.
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På børneholdene er
altid stor tilslutning,
især puslinge. 
Juletræ måtte
prøves, og er nu 
en tradition. 
I 1994 måtte 
et samarbejde med
Byggeren og
Fritidshjemmet
gøres. 
Dette fik navnet
”Alternativ Idræt”, 
så ondag 
eftermiddage 
kunne forskellige
aktiviteter prøves 
for alle 5-15 årige.

Samarbejde
mellem 
Byggeren og
Fritidshjemmet

Bodil Pedersen og 
puslinge-holdet venter 

i spænding på 
faneindmarchen ved 

gymnastikopvisningen 
i marts 1984.
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