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FORENINGERNES IDRÆTSRÅD GLADSAXE
Adresse:
Isbanevej 3
(ved skøjtehallen)
2860 Søborg

Generalsekretær:
Michael Bruun Jepsen
Tlf. 3957 6205
Mail fig@gladsaxe.dk

Vigtige deadlines / datoer
16.marts:
16.marts:
16.marts:
31.marts:
7.april:
1.juni:

Deadline for ansøgning til FIG’s Legat
Deadline for ansøgning til FIG’s talentpris
Deadline for ansøgning til NORDEA FONDENS Idrætslederpris
Deadline for ansøgning om indendørs lokaler og træningstider
FIG’s Repræsentantskabsmøde, Bagsværd Stadion
Gladsaxeløbet

FORENINGERNES STYRKETRÆNING GLADSAXE
Svømning, kano og kajak, volleyball og ishockey er allerede nu flittige brugere af det nye
styrkelokale på Isbanevej ved siden af FIG’s kontor.
Gladsaxe Sports College har også meldt deres interesse, og ser det som en åbenlys mulighed
for deres elever.
Måske kunne det også være en interessant mulighed for Jeres forening?
Kontakt FIG’s kontor og hør mere om mulighederne!

ÅBNING AF ”BYENS ARENA” DEN 8. MAJ – SKAL I VÆRE MED?
En oplagt mulighed for at præsentere sin idræt ved åbningen af Byens Arena ved Høje
Gladsaxe torsdag eftermiddag den 8.maj og måske rekruttere nye medlemmer.
Der er mulighed for at lave workshop eller forskellige aktiviteter.
For at få mere info, se sidste nyhedsmail eller kontakt
Beboerrådgiver Jannie Møgelgaard
Høje Gladsaxe torv 2 2860 Søborg
TLF: 39693655
mobil:28115933
Mail: jm4700@beboerraad.dk
Hjemmeside: wwwhojegladsaxe.dk

GLADSAXE LEDERAKADEMI 2014
Der er fyldt godt op på Lederakademiet med start den 28.maj, men skulle der være nogle, der
fortryder de ikke har meldt sig til, så kan det måske fortsat nås. Se mere om indholdet i
invitationen, og få hurtigst muligt fat i FIG’s kontor!
Fredag den 28.marts lyder startskuddet for lederakademiet med et særdeles spændende
program, der afsluttes med sidste modul den 4.juni. Et komprimeret, men særdeles lærerigt
forløb, hvor idrætten som udgangspunkt har 6-7 pladser. Se mere i den vedlagte invitation.

FIG’s REPRÆSENTANTSKABSMØDE 7.APRIL 2014
Mandag den 7.april afvikler FIG sit årlige Rep.møde, der denne gang bliver afholdt i caféen på
Bagsværd Stadion. Programmet lyder på uddeling af legatpriser (se mere længere nede),
gratis spisning, fremlæggelse af spørgeskemaundersøgelse, spændende indlæg og tilsvarende
debatter - og naturligvis valg til FIG.
FIG lægger op til udvikling i de kommende år. Derfor vil vi rigtig gerne høre din mening, så
møde op til en spændende aften!
Hver forening kan møde op med 3 deltagere. Du kan finde mere info i den vedlagte
indkaldelse.

NORDEA FONDENS IDRÆTSLEDERPRIS 2014
….og også kendt ”Nordea-fondens Gode liv-Pris” på 10.000 kr. gives til en idrætsleder i
Gladsaxe, der gennem sin indsats har gjort en markant og positiv forskel for udviklingen af
idrætten i sin forening.
Prisen vil blive uddelt af til Rep.mødet af Lisbeth List, filialdirektør i NORDEA Søborg.
Både foreninger og enkeltpersoner kan indstille en leder til prisen ved at udfylde den vedlagte
ansøgning og sende det retur til FIG senest søndag den 16.marts.

FIG’S LEGAT
….har til formål at give tilskud til ting eller aktiviteter, som idrætsforeningerne ikke kan få
kommunalt tilskud til. Det kan være tilskud til materiale, træningslejre m.v.
Legatet kan søges af alle foreninger, og skal indeholde beskrivelse af årsagen til og formålet
med ansøgningen, totalomkostningerne ved anskaffelse/aktiviteten og det ansøgte beløb.
Legatet uddeles på FIG’s Rep.møde. Yderligere info kan findes på FIG’s hjemmeside.
Ansøgningsfristen er søndag den 16.marts.

FIG’S TALENTPRIS
….på 3.000 kr. og et årskrus uddeles på FIG’s Rep.møde, og gives til en ung talentfuld
idrætsudøver i Gladsaxe, som har vist lovende takter ift til en fremtidig idrætskarriere.
Alle medlemsforeninger og enkeltpersoner kan indsende forslag til modtagere af talentprisen.
Forslagene skal være begrundede og indeholde oplysninger om talentets hidtidige resultater
samt en beskrivelse af talents muligheder indenfor sin idræt. Yderligere info kan findes på
FIG’s hjemmesiden.
Ansøgningsfrist er søndag den 16.marts.

FIG’S INTERESSENTANALYSE
FIG har i et stykke tid arbejdet ihærdigt på en udviklingsplan for de kommende års arbejde, og
et af trinene i planen er at sikre en tættere dialog med medlemsforeningerne, så vi er sikre på,
at vi arbejder i den retning som foreningerne ønsker.
For at få afdækket foreningernes ønsker for FIG’s arbejde og den videre udvikling af idrætten i
kommunen, så har FIG i samarbejde med Henning Hansen fra SportHouse udarbejdet et
spørgeskema, som udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsforeninger
indenfor de kommende dage.
Trods et ihærdigt arbejde på at sikre samtlige mailadresser, så mangler vi fortsat ca. 5 %. Er
der nogle der derfor ikke har modtaget en mail fra os, så kontakt hurtigst muligt Henning på
hh@sporthouse.dk.
Vi glæder os rigtig meget til at se resultaterne af undersøgelsen, som bliver fremlagt til
Rep.mødet den 7.april.

GLADSAXELØBET 1.JUNI 2014
Det traditionelle Gladsaxeløb bliver i år afviklet søndag den 1.juni med start og mål ved
Rådhuset. Der var rigtig mange foreninger med i 2013, og vi håber på endnu større deltagelse
her i 2014 .
Der kommer mere information i den nærmeste fremtid.

SKOLEREFORMEN – HVAD SKER DER?
FIG har afleveret et høringssvar på idrættens vegne til kommunen, der kommer med i den
videre behandling i det politiske system. Kommunen har været meget positivt indstillet overfor
at åbne op for indflydelse på processen, og den videre udvikling er allerede i gang på flere
niveauer, hvor FIG og idrætten er involveret.
Lørdag den 26.april vil der blive afviklet en stor konference om netop det kommende
samarbejde mellem skolerne og idrætten i kommunen. Foreningerne bedes derfor allerede nu
sætte X i kalenderen.

HVEM ER LEDERGRUPPEN PÅ IDRÆTSOMRÅDET?
Idrætsanlæggene har udarbejdet en oversigt over hvem der sidder i ledelsen af kommunens
idrætsanlæg og hvad deres respektive arbejdsområder er. I kan finde diagrammet vedlagt
nyhedsmailen.

HVAD ARBEJDER FIG MED I ØJEBLIKKET
Vi vil i hvert nyhedsbrev bringe et kortfattet overblik over de vigtigste ting som FIG arbejder
med, så I har indsigt i hvad kræfterne bliver brugt på. Nogle af tingene er allerede beskrevet
tidligere i dette nyhedsbrev.
 Idrætspolitisk: Der vil i 2014 blive en del møder med det politiske liv og
forvaltningen, hvor FIG går ind i det med den indgangsvinkel, at idrætten skal i tættere
dialog med både politikere og embedsmændene, da alle analyser viser, at idrætten
bedst udvikler sig gennem et tæt samarbejde og kommunikation med netop det
politiske liv og forvaltningens ansatte. Forskellige møder er allerede programsat.
 Idrætsmodel: Der arbejdes ihærdigt på at udvikle en overordnet holistisk
idrætsmodel, der tænkes brugt i den videre udvikling af idrætten i kommunen både
som analyse- og strategiværktøj og som fælles referenceramme. Den bliver muligvis
præsenteret på Rep.mødet.
 Elite- og breddestrategi: FIG er i gang med processen at formulere en elite- og en
breddestrategi, der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde på disse 2 vigtige
områder.
 Fordeling af baner og tilskud: FIG står igen i år for fordelingen af tider til haller og
baner samt tildeling af forskelligt tilskud. I denne tid bliver der arbejdet intensivt på
tildeling af trænertilskud.

