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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

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

Vigtige deadlines
15.januar:
15.januar:
1.februar:
18.februar:
31.marts:

Indberetning af foreningsdata
Ansøgning om udendørs baner og træningstider
Ansøgning om trænertilskud
Indsendelse af tilskudsregnskab
Ansøgning om indendørs lokaler og træningstider

I det sidste nummer af Fritidsnyt (link til Fritidsnyt) fra ”Kultur, Fritid og Unge” kan man på
side 2 læse mere om de forskellige frister. Vær opmærksom på, at hvis man ikke har styr på
indberetning af foreningsdata, så vil man heller ikke kunne få tilkendt hverken tilskud eller
tider i haller, skoler eller udendørs!

IDRÆTSMODTAGELSEN
Kommunens årlige fejring af idrætten i Gladsaxe finder i år sted mandag den 26.januar, hvor
borgmester Karin Søjberg Holst byder velkommen til en festlig aften på Rådhuset.
Kommunens dygtige idrætsfolk skal fejres, samtidig med at det bliver annonceret hvem der
løber med hæderen som modtager af Idrætsprisen og Idrætslederprisen, der sidste år fortjent
gik til hhv. Jacob Søgaard Larsen fra Bagsværd Roklub og Thomas Dreyer fra IF Bytoften.

IDRÆTTENS FORSAMLINKSHUS
Torsdag den 27.november var knap 40 foreningsfolk og lokalpolitikere mødt op i caféen på
Bagsværd Stadion for at diskutere visionerne for idrættens udvikling frem mod 2020.
FIG havde delt aftenen op i en intro og 3 oplæg om hhv. faciliteter, udvikling og elite/fyrtårne.
Efter hvert oplæg var der kort mulighed for at vende det med sidemanden, hvorefter det gik i
plenum med fælles debat, hvor der var mange positive og konstruktive indlæg.
Afslutningsvis var der mulighed for at skrive sine indtryk ned på de udleverede post-it, som
blev sat op på hver sin planche, som FIG efterfølgende har kategoriseret i forskellige
grupperinger (link til referat).
Næste skridt i processen er, at FIG vil gå i gang med en analyse af inputtene holdt op mod
FIG’s udviklingsplan for at fremkomme med nogle konklusioner og guidelines for det videre
forløb.

HØRINGSSVAR – KOMMUNAL SUNDHEDSPOLITIK
Som skrevet i sidste nyhedsbrev, så har FIG indgivet et høringssvar (link til høringssvar) til
kommunens oplæg til en kommunal Sundhedspolitik for den kommende 4 års periode. FIG’s
høringssvar blev også denne gang meget positivt modtaget af vores politikere, og vi fik igen
ros for et seriøst stykke arbejde med klare holdninger.

FIG udtrykte bekymring over, at idrætten stort set ikke tillægges værdi i oplægget, og at vi
finder at der er en skævvridning, hvor der er mere fokus på behandling og behandlingstilbud
end på reel forebyggelse, som vi ud fra en samfundsøkonomisk betragtning finder
problematisk.
FIG opfordrer til et mere tværgående samarbejde mellem de enkelte forvaltninger, som vi i
dag oplever kører for opdelte i stedet for at tænke mere på tværs, da rigtig mange af de store
linjer uvilkårligt rækker meget bredere ud end den enkelte forvaltning.
Har man bare lidt interesse i idrætspolitik, så hermed en stærk opfordring til at læse høringssvaret til sundhedspolitikken, men også FIG’s svar til kommunens nye 4 årige strategiplan
(link), da det giver et godt indtryk af idrættens rolle i Gladsaxe kommune og FIG’s holdninger.

FIG’S INPUT TIL ETABLERING AF INTERNATIONAL FODBOLDSKOLE
Planerne om at etablere en stor international fodboldskole i Gladsaxe Kommune er foreløbig
sparket til hjørnespark, da Kultur-, Fritids, - og Idrætsudvalget på deres møde den 2.december
(link til referat) ikke kunne samle flertal for at indgå realitetsforhandlinger med fodboldskolen.
Lars Abel begærede sagen i Byrådet, der har deres næste møde den 14.januar.

FACILITETSANALYSE
Der er indgået aftale med IDAN (Idrættens Analyseinstitut) om at varetage en facilitetsanalyse
af kommunens faciliteter til idræt både på idrætsanlæggene og på skolerne, så der
fremadrettet foreligger et bedre datagrundlag for at træffe beslutninger om fremtidige
facilitetsinvesteringer på idrættens område.
Den indledende del af analysen er sat i gang, og vil strække sig over en stor del af 2015 med
blandt andet en spørgeskemaanalyse hos et bredt udsnit af kommunens borgere og hos
idrætsforeningerne, kvalitative interview med udvalgte målgrupper og direkte målinger af
brugen af en stor del af faciliteterne.
Der bliver nedsat en følgegruppe, som FIG og Brugerrådet bliver involveret i.
Der vil løbende komme meget mere info om dette spændende projekt, som FIG har været med
til at initiere.

GLADSAXE LEDER AKADEMI 2015
Allerede nu må I godt begynde at tænke over, hvem der skal være blandt de heldige, der
kommer med på Idrættens Træner Akademi, når næste udgave starter op til september 2015.
Der vil være et sted ml. 7 og 10 pladser til idrætten, og med de tilbagemeldinger der har
været på de foregående akademier, så er det i den grad attraktivt at deltage. Hvem skal
deltage fra Jer?
Kontakt FIG og hør nærmere om hvad Akademiet kan tilbyde Jer?
Akademiet skal også have ny kursusleder, da Lisbeth Trinskjær desværre er stoppet. Kunne
det være dig, så kontakt FIG og få tilsendt ”stillingsbeskrivelse”.

GRATIS FØRSTEHJÆLPSKURSER
Sammen med idrætsanlæggene er vi glade og stolte over at kunne tilbyde alle vores
foreninger et rigtig godt tilbud. Med hjælp fra TrygFonden er det blevet muligt at tilbyde gratis
førstehjælpskurser målrettet 3 forskellige målgrupper: Børn 6-10 år; Trænere, forældre og
andre der træner børn; Hjertestarterkursus og idrætsskader.
Der kommer en separat mail til alle foreninger, som vi skal bede Jer sende videre med det
samme til alle Jeres medlemmer, og også prikke nogle på skulderen med en venlig opfordring
til at deltage.

Vi opfordrer også vores foreninger til at diskutere, om det ikke ville være en god idé at have
en førstehjælpspolitik, så man altid er sikker på at kunne gøre en positiv forskel!

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”.
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.
 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.
 Idrætsmodel: FIG er fortsat i gang med en proces frem mod at udvikle idrætsmodellen til et analyseværktøj for foreningerne ift at spotte klubbernes stærke sider og
udviklingspotentialer.
 Elite- og breddestrategi: FIG har afleveret vores bud på en fremtidig strategi på
disse to områder, og vil tage det op i de videre drøftelser med vores lokalpolitikere og
forvaltningen. Mere om dette i de kommende udgaver af nyhedsbrevet.
 Trænertilskud, bookninger udendørs og indendørs: FIG står igen i starten af det
nye år for at fordele trænertilskud og tider til udendørs og indendørs faciliteterne.

I og Jeres medlemmer
ønskes alle en stor tak for
2014!
Samt ikke mindst en glædelig
jul, og et ønske om at vi
sammen fortsat udvikler
idrætten i Gladsaxe i 2015!

