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

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

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

FACILITETSANALYSEN
IDAN (IDrættens ANalyseinstitut) og SDU (Syddansk Universitet) har afleveret analysen og 6.
oktober bliver analysens anbefalinger præsenteret for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget,
Folkeoplysningsudvalget, Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene og FIGs Generalsekretær.
FIG ser frem til denne præsentation med stor interesse og vil arbejde målrettet på at få
maksimal indflydelse i det kommende arbejde med at få analysen omsat til en konkret
handlingsplan i de kommende år.

GLADSAXELØBET
SØNDAG DEN 29. MAJ 2016
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Det ville glæde os, hvis andre foreninger deltog i ”konkurrencen” med IF Bytoften og Gladsaxe
Judoklub, som begge bruger løbsdagen som optakt til et klubarrangement.
LOTTERI
Så er det igen tid til fornyelse af lodder til Landbrugslotteriet og Varelotteriet.
En del af jer medlemsforeninger og klubber har allerede lodder og støtter derved FIGs
muligheder for at tildele den årlige talentpris og legater, der alle finansieres af provenuet fra
salget af lodder.
En del af jer er allerede trofaste indehavere af lodder, men der er stadig mange af jer, som
ikke endnu har købt et lod.
Èt lod koster kun kr. 280,- og løber over 6 måneder med en trækning hver måned med store
kontante gevinster fra kr. 100,- og op til kr. 4.000.000,-. Der er gevinst på mere end hver
anden lodseddel!
Giv din forening chancen for en stor kontant præmie ved at købe et antal lodder og støt
samtidig FIGs Talentpris og FIG-legaterne.
Salg og fornyelse af lodder løber frem til og med 26. oktober 2015.
Bemærk - at sekretariatet holder ferielukket i uge 42, så kom forbi i åbningstiden eller ring og
lav en aftale med Generalsekretæren.
Åbningstider uge 41 og 43
Mandag, onsdag, torsdag: kl 9 – 16.00
Tirsdag og fredag:
kl 9 – 15.00

Danskernes Idrætspris
Hvilket idrætsprojekt i Gladsaxe fortjener helt særlig anerkendelse for at være inspirerende
eller nytænkende? Har du svaret, så indstil projektet til Danskernes Idrætspris 2015 og vær
med til at sætte Gladsaxe Kommune på det sportslige Danmarkskort. Sidste år var vores
region ikke engang i top 3, men vi er sikre på, der er masser af innovative tiltag i Gladsaxe.
Udover æren er der 50.000 kr. på højkant til projektet og 50.000 kr. til Gladsaxe Kommune til
at støtte nye inspirerende projekter. Se mere på www.danskernesidrætspris.dk og få
inspiration fra tidligere vindere, samt hvordan du indstiller til prisen, som e-Boks, DIF og DR
P4 står bag.
Frem til 9. oktober kan alle danskere nominere et projekt til Danskernes Idrætspris. Hvis du
indstiller et projekt der er blandt de tre finalister, vinder du to billetter til tv-showet, og er med
i Boxen, når vinderen kåres.
Danskernes Idrætspris sætter fokus på de aktiviteter, projekter og initiativer der hver dag året
rundt, er med til at give 2,6 mio. danskere gode oplevelser i idrætsforeningerne. Danskernes
Idrætspris er derfor prisen der hylder projekter, initiativer og ideer der er med til at styrke
fællesskabet og glæden ved at være aktiv i en idrætsforening.
Danskernes Idrætspris er en pris, der går til et initiativ eller projekt, der i særlig høj grad
gavner den lokale foreningsidræt. Alle danskere kan nominere initiativer eller projekter.
Vinderen modtager Danskernes Idrætspris ved DR´s show, SPORT 2015, lørdag den 9. januar
2016 i Boxen i Herning.

Lederakademiet
Er kommet godt fra start og der er allerede nu kursister der har fået idéer til projektopgaver
der skal arbejdes med hjemme i klubber og foreninger, og via Lederakademiet bl.a. bliver
klædt på til foreningsarbejdet på bestyrelses niveau i fremtiden. Vi håber I - i foreningerne støtter jeres kursister til at få maksimalt udbytte af lederakademiet, til gavn for jeres
forenings- og bestyrelsesarbejde.

Initiativpuljen
Har I nye idéer som skal afprøves kan I søge tilskud fra Gladsaxe Kommunes
Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje. Klik her for mere information og vejledning til
ansøgning.

IRH Kursuskatalog
Idrætsrådet Region Hovedstadens (IRH) kursusprogram for efteråret er klar. Tilskuddet til
vores idrætskurser fortsætter, så vi tilbyde alle idrætsledere i Region Hovedstaden gratis
deltagelse i nedenstående kurser.
Endvidere kan I låne hoppepuder, hoppeborge, popcornmaskiner, telte, musikanlæg,
højttaleranlæg mv., læs mere på www.kaisport.dk

Temamøde
Idrættens Samarbejdes Udvalg indbyder til temamøde om de nye forskningsresultater vedr.
effekter på fysisk form, sundhed, trivsel og læring for børn og utrænede voksne.
Tirsdag den 3. november kl. 18.00 på Herlev Gamle skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.
Hjørnet af Herlev Hovedgade og Herlev Bygade.

Program
18.00 Velkomst, kaffe, te og vand
18.10 Boldspil og andre intense motionsformer i folkeskolen – effekter på fysisk form,
sundhed, trivsel og læring, v/Peter Krustrup, professor i holdspil og sundhed, Københavns
Universitet.
Ca. 19.00 Spørgsmål og debat.
Ca. 19.20 Sandwich.
Ca. 19.40 Boldspil som forebyggelse og behandling for utrænede voksne – forskning,
konceptudvikling og implementering, v/Peter Krustrup, professor i holdspil og sundhed,
Københavns Universitet.
Ca. 20.30 Spørgsmål og debat.
21.00 Tak for i dag.
Tilmelding til IRH, oplys venligst forening / organisation / kommune, samt mail og navn.
Jan Mogensen, IRH (tidl. KAI)
Elverhøjen 3
2730 Herlev
Mob. 2032 52 01
jan@kaisport.dk
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.






Leder Akademi.
Facilitetsanalyse.
Kommunikationsstrategi.
Evaluering af Gladsaxeløbet 2015 og planlægning af Gladsaxeløbet 2016.
Nye principper for tildeling af kunstgræsbanerne.








Skolereformens implementering – år 2 (Playmaker?).
Registrering af medlemstal 2016 – forenkling af indberetningen.
Trænertilskud, gennemgang af principper.
Elitestrategi – i forlængelse af facilitetsanalysen.
Blågaard – efter sommeren 2016.
Justeringer af indendørs fordeling.

