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Efter længere tids udfordringer med at finde aktiviteter og steder at være, ser det nu lysere ud for
Recovery Bulls, da de har indgået et samarbejde med Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) med start
januar 2018.
For dem der ikke kender Recovery Bulls, så er det et idrætsfællesskab for socalt udsatte. Projektet
skal bidrage til at løfte livsglæden og sætte gang i en idrætsbevægelse for dem, som ikke føler de
har adgang til eksisterende tilbud. På denne måde kommer der fokus på sundhed, at overholde
aftaler og være en del af et fællesskab (www.recoverybulls.dk).

Stor vækst giver udfordringer
Siden Recovery Bulls startede op i 2015 med stifter og formand Even Ramsland i spidsen, er
foreningen vokset stødt. Men specielt den sidste tid er det gået stærkt, da medlemstallet på under
et år er blevet tredoblet og nu tæller et trecifret medlemstal. Men der er ikke lutter glæde i
foreningen, påpeger Even Ramsland: ”Med den store forøgelse af medlemstallet, følger
udfordringer med at finde steder og aktiviteter, som vi kan benytte os af”.

Ambassadør, Jakob Lose, åbner dørene
Denne udfordring fik politiker Jakob Lose, og nu ambassadør for Recovery Bulls, kendskab til, og det
virkede naturligt for ham at tage kontakt til SEPE: ”Det er vigtigt for mig, at projekter som dette har
gode vilkår, og med mit kendskab til SEPE i kraft af min plads i bestyrelsen, virkede det som et rigtig
godt match. Projektet ligger tæt op af nogle af de aktivteter SEPE beskæftiger sig med, og jeg er
derfor glad for de har valgt at indlede et samarbejde”.
Der er tale om et uforpligtende samarbejde med fokus på det sociale. Der vil være et forløb i
Veldtofte Idrætspark med holdtræning, motivernede foredrag og måling på resultater gennem
vejninger. Derudover vil der være månedlige events som f.eks. ishockey, curling og
mountainbiketure.
Begge parter håber, at dette er starten til et tæt og godt samarbejde, og for at muliggøre så mange
ting som overhovedet muligt, så vil der bliver udarbejdet nogle fondsansøgninger, og såvel Even
Ramslund som Jakob Lose håber, at fondene vil være postive over for projektet.

Fakta






Aktivteterne spænder vidt fra petanque til gadefodbold
Man mødes blandt andet hver torsdag til fodbold
Der er pt 127 medlemmer
Det er muligt at støtte Recovery Bulls – både med et støttemedlemskab og som sponsor
Se mere på www.recoverybulls.dk

Kontakt
Ønskes yderligere information kontaktes Direktør hos Sport & Event Park Esbjerg Niels Bækgård
på nb@sepe.dk eller tlf. 2033 7445 eller formand og stifter for Recovery Bulls Even Ramsland på
kontakt@recoverybulls.dk eller tlf. 2259 0415.

Recovery Bulls deltager løbende i forskellige
turneringer og afholder egne.

Medlemmerne engagerer sig på banen.

Alle mulige idrætsgrene prøves af.

Her ses Tobias Nielsen, en af medlemmerene i
Recovery Bulls, i uniform.

