Nyhedsbrev 49 - 13.03.2015

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

Generalsekretær:
Per Seier
Tlf. 3957 6205
Mail fig@gladsaxe.dk

Telefontid:
Mandag-fredag 10.00-14.00
Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag
10.00-14.00 eller efter aftale

Vigtige deadlines
23.marts:
25.marts:
25.marts:
1.april:
6.april:
15.april:

Deadline for ansøgning til Nordea Fondens 3 idrætspriser
Deadline for ansøgning til FIG’s Legat
Deadline for ansøgning til FIG’s Talentpris
Deadline for forslag til FIG’s Rep.møde
Deadline for tilmelding til FIG’s Rep.møde
FIG’s Repræsentantskabsmøde, Bagsværd Stadion

NY GENERALSEKRETÆR
Som annonceret i udsendt mail til alle abonnenter, så er Per Seier ansat som ny Generalsekretær i stedet for Michael Bruun Jepsen, der den 1.april starter op som ny Sportschef i
Hvidovre Atletik & Motion.

LEGATER OG PRISER
Vi opfordrer alle vores foreninger til at indstille kandidater til nedenstående priser
FIG’s Legat
FIG’s Talentpris
Nordea Fondens indendørs pris, udendørs pris og idrætslederpris
Ansøgningsskema til Nordea Fondens priser

GLADSAXELØBET 7.JUNI
Husk at sætte kryds i kalenderen ud for søndag den 7.juni, hvor der afvikles det årlige
Gladsaxeløb, og denne gang med udgangspunkt i Gladsaxe Stadion og dermed nye spændende
ruter!
Sidste år viste IF Bytoften at Gladsaxeløbet er en fantastisk mulighed for at samle alle
medlemmer på tværs af klubben, da man mødte frem med 100 deltagere klædt i ens t-shirt,
og havde en fantastisk dag.
Vi vil gerne opfordre alle klubber til at følge Bytoften, og gøre dagen til en stor klubdag, hvor
fællesskabet og de sociale relationer er i højsædet.
Husk at det kobles sammen med Idrættens Dag og åbningen af Vand Plus projektet, så der
bliver masser af gang i den, hvor der også er gratis adgang til de nye udendørs faciliteter ved
svømmehallen.
Se mere om løbet på Gladsaxeløbets hjemmeside.

FACILITETSANALYSEN
Det spændende arbejde med facilitetsanalysen er sat i gang, og de første resultater kan
forventes fremlagt i maj måned. FIG har store forventninger til analysen!

SKOLEREFORMEN – HVAD SKER DER?
Husk fortsat at gå ind på den nye portal (link til portal), hvor man som klub har mulighed for
at gå ind og oprette forskellige tilbud, som skolerne så kan byde ind på. Der er fortsat maser
af plads til at lægge Jeres tilbud op på ”Idræt & Bevægelse”.
Det er vigtigt at I bruger standardkontrakterne og indsender den, så I sikrer Jer, at I og Jeres
trænere er dækket forsikringsmæssigt.
Der er ingen tvivl om, at langt de fleste skoler er stærkt udfordret af skolereformen, og selv
om de reelt har ansvaret for at skabe forbindelserne til omverdenen, så er det de færreste
skoler, der reelt har vist overskud til det. Så læg Jeres tilbud op, og endnu bedre - vær aktivt
opsøgende hos de skoler - I gerne vil indlede et samarbejde med!

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 denne nyhedsmail.
 Ny Generalsekretær: Udendørs bookninger, Trænertilskud, Indendørs bookninger,
forberedelse af FIG Rep.møde.
 FIG’s Udviklingsplan: Analyseresultaterne fra Idrættens ForSamLinksHus skal
tænkes ind i udviklingsplanen, hvor et af de store projekter i starten af året bliver
udrulning af en kommunikationsstrategi ift vores omverden og hvilke platforme vi
benytter bedst muligt i den forbindelse.
 Idrætspolitisk: Der vil også i 2015 blive afholdt en del møder med vores
lokalpolitikere og forvaltningen, hvor forskellige initiativer tages op. Der vil løbende
komme mere info om dette i de kommende nyhedsbreve.
 Elite- og breddestrategi: FIG har afleveret vores bud på en fremtidig strategi på
disse to områder, og vi forventer at der nu opstartes et elitestrategiarbejde med
forvaltningen som omdrejningspunkt.

