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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

VIGTIGE DEADLINES
Så er det igen tid til at ansøge om baner, sale og haller via foreningsportalen der er klar til at modtage jeres
ønsker.
Deadline for udendørsfaciliteter er 15. februar og for indendørs lokaler og baner den 1. marts 2016.
Husk også at det snart er tid til at søge om Trænertilskud, så det er nu dokumentationen skal findes og
forberedes til der åbnes op for ansøgninger via foreningsportalen i løbet af jan 2016.

Idrætsklinikken NORD lukker pr. 31/12-2015
Efter 33 år virke har Regionsrådet i Hovedstaden besluttet at lukke Regionens Idrætsklinikken NORD med
virkning fra den 8. dec. 2015. En vemodig dag, da idrætsklinikken NORD har bestået i godt 33 år – og har
været en god institution for idrætsudøvere, der har fået en langt hurtigere diagnose og behandling for
skader, end det bliver tilfældet fremover, hvor hjælpen skal gå gennem egen praktiserende læse med deraf
forlænget proces.

Lederakademiet
Er nu afsluttet, alle deltager har være super motiverede under hele processen og der er udelukkende
kommet gode positive og konstruktive tilbagemeldinger fra ”akademikerne”, der ved en ceremoni på
rådhuset fik overrakt deres kursusbeviser af Borgmesteren.
FIG, BUS og Kulturen arbejder allerede med muligheden for at tilbyde et Gladsaxe Lederakademi 2016, så
se i jeres foreninger og klubber om ikke I har en eller et par kandidater der skal have mulighed for at deltage.

Sekretariatet er lukket mellem jul og nytår.
Kontoret er lukket fra og med den 23. december og åbner i det nye år mandag den 4. januar.
Vi vil samtidig benytte lejligheden til at ønske jer alle en god jul og et godt nytår og ser frem til et fortsat godt
samarbejde med jer i 2016.

