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Vælg fond/legat
Vælg hvilken fond eller legat du ønsker at søge
Ansøgningsskema fra institutionerne til Esbjerg Seminariums uddannelsesfond

Ansøger
Ansøgningsskema fra institutionerne til Esbjerg Seminariums uddannelsesfond
Ansøgning om økonomisk støtte til videregående uddannelser eller videregående 
uddannelsesaktiviteter i Esbjerg
Uddannelsens eller uddannelsesaktivitetens betegnelse
Formål:

I september 2015 vil Aalborg Universitet Esbjerg slå dørene op til det nye 
SensoramaLab, hvor ansøgeren, Antony Brooks, er direktør. Laboratoriet skal 
udvikle sig til at være en state-of-the-art facilitet til forskningsbrug for både 
ansatte og studerende på Aalborg Universitet, Esbjerg. Faciliteterne i 
SensoramaLab skal bruges til at tiltrække danske og internationale studerende, og 
øge universitetets forskeres muligheder for at deltage i fremtidige 
forskningsprojekter. Derfor er det bydende nødvendigt at laboratoriet kan tilbyde 
spændende state-of-the-art faciliteter.

Med denne ansøgning beder vi om midler til at indkøbe det første af en lang række 
forskellige former for udstyr til brug i vores forskningslaboratorium. Konkret 
ansøger vi om midler til at købe en golfsimulator, som med sit unikke 
sensorsystem vil være en central del af det nye SensoramaLab. Simulatoren har to 
primære funktioner i vores laboratorium:
• Den skal fungere som golfsimulator til brug i vores forsøg med 
rehabilitering af blandt andet fysisk handicappede.
• Fungere som real-time feedback skærm for de aktiviteter og den forskning, 
der foregår i vores grupper, der arbejder med sensorer og tracking
Golfsimulatoren har dermed et multifunktionelt formål, disse indbefatter bl.a. 
forskning og uddannelse omhandlende handikappede og amputerede med fokus på 
”tracking og human behavior aspects”. Udover den forskningsmæssige vinkel er det 
også vores håb at vores faciliteter kan være medvirkende til følgende:

• At promovere handikappede og amputeredes muligheder for at spille golf i 
Danmark samt at sammenføre amputerede og fysisk handikappede omkring golfspillet 
som en metode til rekreation og genoptræning
• At skabe synlighed omkring amputerede og handikappedes forhold. 
• At skabe netværk med andre grupper der arbejder med amputerede og fysisk 
handikappede samt dele mål og visioner, regionalt, nationalt og internationalt. 

Perspektiver
Ud over en forventning om at udstyret vil kunne tiltrække forskere og studerende 
forventer vi også at udstyret vil kunne bidrage til at tiltrække yderligere 
investeringer fra private sponsorer samt skabe øget opmærksomhed på regionen. Vi 
forestiller os, at AAU med en sådan golfsimulator kan tiltrække forretningsfolk 
og lignende til vores lokaler i Esbjerg for dels at skabe interesse omkring 
universitetets aktiviteter, men også få dem interesserede i at sponsorere nogle 
af vores aktiviteter i fremtiden. Derudover håber vi at kunne byde eksempelvis 
lokale professionelle golfspillere (eller folk fra andre idrætsgrene) indenfor i 
vores lokaler og bruge vores faciliteter i eksempelvis i vintermånederne hvor de 
udendørs faciliteter er dækket af sne. Det kan afstedkomme forskellige former for 
samarbejde vedrørende træning og forskning mellem idrætsfolk og vores forskere 
Konceptet kan med tiden udvides til at dække mere end vores eget regionale 
område.

Det nye udstyr vil derfor betyde en række nye perspektiver for den forskning, som 
vi arbejder med til dagligt

Den totale omkostning er 300,000 DKK, hvor vi søger om kr. 150.000 kroner til 
ovennævnte golfsimulator, og AAU vil medfinansiere de resterende 150.000 DKK.
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Målgruppe

a: Forskere, ansatte og studerende ved AAUE blandt andet indenfor “tracking and 
human behavior aspects”
b: Handicappede golfspillere 
b: Netværk af elite golf studerende samt professionelle
c: Repræsentanter fra forretningsverden samt politiske beslutningstagere 
(potentielle sponsorater, projekt deltagelse og generel videreformidling i 
regionen, Danmark og internationalt.
d: Internationale og nationale besøgende forskere ved campus i Esbjerg, fx ved 
internationale konferencer.

Metode

Den konkrete simulator er en slags virtual reality der vil være i stand til at 
videreudvikle state of the art indenfor tracking, her specifikt vha. de 
forskellige sensorsystemer der arbejder sammen (laser og infrarød mm). Dette vil 
understøtte og videreudvikle de metoder vi allerede benytter i SensoramaLab. 

Struktur og indhold

SensoramaLab opstod I 2004/5 ved hjælp af en fælles bevilling fra Esbjergs 
Seminariums Uddannelsesfond og Aalborg Universitet og fremstår på mange måder som 
en del af Esbjergs profil som en uddannelses- og industriby.
SensoramaLab er og har været vært ved mange internationale såvel som nationale 
besøg, hvor det eksisterende udstyr har været brugt til at præsentere gæsterne og 
ydermere været en nøglespiller i udviklingen og realiseringen af internationale 
projekter
SensoramaLab er jævnligt værter ved workshops og seminarer og faciliteterne er en 
hovedkomponent i forskellige events som eksempelvis Esbjerg campus Open House, 
Regional Research Days, and Bridge Building initiatives, mm, der alle promoverer 
Esbjerg som et studiested med et stort potentiale for videre jobskabelse for 
studerende der ønsker at arbejde i de kreative erhverv.
Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup, åbnede det oprindellige SensoramaLab i 
februar 2005, og vi forventer, at han også vil åbne det yye SensoramaLab.
Organisatoriske rammer

Forskningslaboratoriet er placeret på Aalborg universitets campus i Esbjerg hvor 
både ansatte og studerende udnytter faciliteterne. Faciliteterne bruges ydermere 
til at præsentere den forskning, der foregår i Esbjerg idet internationale 
konferencer historisk er blevet afholdt her, og det vil de også blive 
fremadrettet.
SensoramaLabs resultater er mangeartede og indbefatter bl.a. spin off 
virksomheder, hvor studerende har oprettet virksomheder, bl.a. Intertisement og 
VirtualLab (VLab). Begge er lokaliseret down town Esbjerg og tiltrækker nationale 
såvel som internationale projekter.   
Forskningsgruppen, og her specielt direktøren dr. Anthony Brooks, er kendt som en 
global pioner indenfor sit felt. Et centralt fokus i SensoramaLab er at undersøge 
samfundsmæssige konsekvenser, hvorfor de samarbejder tæt sammen med Center for 
Design, Læring og Innovation (AAUE), mhp. at understøtte regionale og nationale 
projekter bedst muligt. Disse partnere inkluderer lokale hospitaler, nationale 
organisationer såsom foreninger indenfor sundhed, bl.a. fibromyalgi.

FORVENTET ANTAL STUDERENDE : 280

Ansøger
Fornavn
Anthony 

Mellemnavn
Lewis

Efternavn
Brooks
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Telefonnummer
21303015

Har du en mailadresse
Ja

Mailadresse
tb@create.aau.dk

Uddannelsesinstitution
"Find uddannelsesinstitution" er kun mulig for CVR registrerede institutioner.
Uddannelsesinstitutionens navn
Aalborg Universitet Esbjerg

Uddannelsesinstitutionens adresse
Vejnavn
Niels Bohrs vej

Nr
8

Etage Side/dør

Postnummer
6700

By
Esbjerg

Postboks

Telefonnummer Mailadresse

Den administrative leders navn
Fornavn
Anders

Efternavn
Kristensen

Beskrivelse
Beskrivelse af uddannelsen eller uddannelsesaktiviteten
Formål
I september 2015 vil Aalborg Universitet Esbjerg slå dørene op til det nye 
SensoramaLab, hvor ansøgeren, Lektor Dr. Anthony Brooks, er direktør. 
Laboratoriet skal udvikle sig til at være en state-of-the-art facilitet til 
forskningsbrug for både ansatte og studerende på Aalborg Universitet, Esbjerg. 
Faciliteterne i SensoramaLab skal bruges til at tiltrække danske og 
internationale studerende, og øge universitetets forskeres muligheder for at 
deltage i fremtidige forskningsprojekter. Derfor er det bydende nødvendigt at 
laboratoriet kan tilbyde spændende state-of-the-art faciliteter.

Med denne ansøgning beder vi om midler til at indkøbe det første af en lang række 
forskellige former for udstyr til brug i vores forskningslaboratorium. Konkret 
ansøger vi om midler til at købe en golfsimulator, som med sit unikke 
sensorsystem vil være en central del af det nye SensoramaLab. Simulatoren har to 
primære funktioner i vores laboratorium:
• Den skal fungere som golfsimulator til brug i vores forsøg med 
rehabilitering af blandt andet fysisk handicappede.
• Fungere som real-time feedback skærm for de aktiviteter og den forskning, 
der foregår i vores grupper, der arbejder med sensorer og tracking
Golfsimulatoren har dermed et multifunktionelt formål, disse indbefatter bl.a. 
forskning og uddannelse omhandlende handikappede og amputerede med fokus på 
”tracking og human behavior aspects”. Udover den forskningsmæssige vinkel er det 
også vores håb at vores faciliteter kan være medvirkende til følgende:

• At promovere handikappede og amputeredes muligheder for at spille golf i 
Danmark samt at sammenføre amputerede og fysisk handikappede omkring golfspillet 
som en metode til rekreation og genoptræning
• At skabe synlighed omkring amputerede og handikappedes forhold. 
• At skabe netværk med andre grupper der arbejder med amputerede og fysisk 
handikappede samt dele mål og visioner, regionalt, nationalt og internationalt. 

Perspektiver
Ud over en forventning om at udstyret vil kunne tiltrække forskere og studerende 
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forventer vi også at udstyret vil kunne bidrage til at tiltrække yderligere 
investeringer fra private sponsorer samt skabe øget opmærksomhed på regionen. Vi 
forestiller os, at AAU med en sådan golfsimulator kan tiltrække forretningsfolk 
og lignende til vores lokaler i Esbjerg for dels at skabe interesse omkring 
universitetets aktiviteter, men også få dem interesserede i at sponsorere nogle 
af vores aktiviteter i fremtiden. Derudover håber vi at kunne byde eksempelvis 
lokale professionelle golfspillere (eller folk fra andre idrætsgrene) indenfor i 
vores lokaler og bruge vores faciliteter i eksempelvis i vintermånederne hvor de 
udendørs faciliteter er dækket af sne. Det kan afstedkomme forskellige former for 
samarbejde vedrørende træning og forskning mellem idrætsfolk og vores forskere 
Konceptet kan med tiden udvides til at dække mere end vores eget regionale 
område.

Det nye udstyr vil derfor betyde en række nye perspektiver for den forskning, som 
vi arbejder med til dagligt

Den totale omkostning er 300,000 DKK, hvor vi søger om kr. 150.000 kroner til 
ovennævnte golfsimulator, og AAU vil medfinansiere de resterende 150.000 DKK.

Målgruppe
a: Forskere, ansatte og studerende ved AAUE blandt andet indenfor “tracking and 
human behavior aspects”
b: Handicappede golfspillere 
b: Netværk af elite golf studerende samt professionelle
c: Repræsentanter fra forretningsverden samt politiske beslutningstagere 
(potentielle sponsorater, projekt deltagelse og generel videreformidling i 
regionen, Danmark og internationalt.
d: Internationale og nationale besøgende forskere ved campus i Esbjerg, fx ved 
internationale konferencer.

Metode
Den konkrete simulator er en slags virtual reality der vil være i stand til at 
videreudvikle state of the art indenfor tracking, her specifikt vha. de 
forskellige sensorsystemer der arbejder sammen (laser og infrarød mm). Dette vil 
understøtte og videreudvikle de metoder vi allerede benytter i SensoramaLab. 

Struktur og indhold
SensoramaLab opstod I 2004/5 ved hjælp af en fælles bevilling fra Esbjergs 
Seminariums Uddannelsesfond og Aalborg Universitet og fremstår på mange måder som 
en del af Esbjergs profil som en uddannelses- og industriby.
SensoramaLab er og har været vært ved mange internationale såvel som nationale 
besøg, hvor det eksisterende udstyr har været brugt til at præsentere gæsterne og 
ydermere været en nøglespiller i udviklingen og realiseringen af internationale 
projekter
SensoramaLab er jævnligt værter ved workshops og seminarer og faciliteterne er en 
hovedkomponent i forskellige events som eksempelvis Esbjerg campus Open House, 
Regional Research Days, and Bridge Building initiatives, mm, der alle promoverer 
Esbjerg som et studiested med et stort potentiale for videre jobskabelse for 
studerende der ønsker at arbejde i de kreative erhverv.
Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup, åbnede det oprindellige SensoramaLab i 
februar 2005, og vi forventer, at han også vil åbne det nye SensoramaLab.

Organisatoriske rammer og evt. samarbejdspartnere
Forskningslaboratoriet er placeret på Aalborg universitets campus i Esbjerg hvor 
både ansatte og studerende udnytter faciliteterne. Faciliteterne bruges ydermere 
til at præsentere den forskning, der foregår i Esbjerg idet internationale 
konferencer historisk er blevet afholdt her, og det vil de også blive 
fremadrettet.
SensoramaLabs resultater er mangeartede og indbefatter bl.a. spin off 
virksomheder, hvor studerende har oprettet virksomheder, bl.a. Intertisement og 
VirtualLab (VLab). Begge er lokaliseret down town Esbjerg og tiltrækker nationale 
såvel som internationale projekter.   
Forskningsgruppen, og her specielt direktøren dr. Anthony Brooks, er kendt som en 
global pioner indenfor sit felt. Et centralt fokus i SensoramaLab er at undersøge 
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samfundsmæssige konsekvenser, hvorfor de samarbejder tæt sammen med Center for 
Design, Læring og Innovation (AAUE), mhp. at understøtte regionale og nationale 
projekter bedst muligt. Disse partnere inkluderer lokale hospitaler, nationale 
organisationer såsom foreninger indenfor sundhed, bl.a. fibromyalgi.

FORVENTET ANTAL STUDERENDE : 280

Beskrivelse - fortsat
Forventet antal studerende
280

Deltagerbetaling nuværende (kr.)
0,00

Deltagerbetaling fremtidig (kr.)
0,00

Tidsramme
2014

Kort status for en evt. igangværende uddannelse eller uddannelsesaktivitet

Budget
Samlet budget for uddannelsen eller uddannelsesaktiviteten (specificeret)
Samlet budget for uddannelsen eller uddannelsesaktiviteten (specificeret) *

Total omkostning 300,000 DKK
Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond 150,000 DKK
Aalborg Universitet 150,000 DKK

Hvilke udgifter søges der støtte til/hvilket beløb søges der om
 

Andre tilskudsgivere/fonde
Er der ansøgt om tilskud eller støtte fra andre tilskudsgivere/fonde
Nej

Hvis ja, udfyld da nedenstående
Tilskudsgiver/fondens navn År (åååå)

Ansøgt (kr.) Tilskud/støtte (kr.)

Du kan tilføje flere tilskudsgivere/fonde ved at trykke på knappen "tilføj"
Kan der opnås tilskud fra staten
Nej

Hvis ja, udfyld da nedenstående
Størrelsen af tilskuddet (kr.)

Evt. til hvilken del af uddannelsen eller uddannelsesaktiviteten

Du kan tilføje flere tilskud ved at trykke på knappen "tilføj"

Bemærkninger
Bemærkninger
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Erklæring
Jeg erklærer, at alle oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, og at jeg er orienteret om 
mine pligter og rettigheder med hensyn til oplysningspligt og modtagerens registrering og kontrol af 
alle oplysninger. Jeg erklærer også, at have forstået reglerne for det elektroniske 
selvbetjeningsforløb.


