Kultur, Fritid og Borgerservice – Fritidsafdelingen, 3. udgave i 2019

Kære aktive fællesskaber på fritidsområdet
Hermed fremsender vi årets tredje nyhedsbrev til jer, hvor I traditionen tro kan læse om de vigtigste nyheder, arrangementer og projekter på idræts- og fritidsområdet. God læselyst!

Husk at afmelde tider, I ikke skal bruge
Hvis I ikke skal bruge en eller flere af jeres tildelte tider, skal I huske at afmelde tiden inde i
bookingsystemet. I skal også opdatere jeres start- og slutdato for sæsonen, hvis den ikke står korrekt inde i bookingsystemet. Dette for at andre kan få glæde af evt. ledige tider, og servicepersonalet kan tilpasse deres vagtplaner, så de ikke åbner en facilitet, der ikke skal bruges.
Hvis din forening mere end to gange på en sæson glemmer at afmelde tider, vil I ved efterfølgende
udeblivelser blive opkrævet et gebyr på 500 kr. pr. gang jf. politisk vedtaget takstblad. Fritidsafdelingen starter pr. 1. oktober 2019 med at tjekke aktiviteten i hallerne via systemet Hallmonitor.

Nye muligheder i bookingsystemet
Apropos booking, så undergår bookingsystemet i disse måneder en større opdatering, som skal gøre det lettere for jer at booke tider til jeres mange spændende aktiviteter og arrangementer.
Følgende nye ting er allerede implementeret i Webbook:





Der kan nu bookes flere lokaler i samme booking – hold Ctrl nede og marker lokalerne.
Det er nu muligt at booke direkte i kalenderen ved at klikke på ledig tid.
Det er obligatorisk at skrive, til hvilket formål der bookes (kamp, træning, opvisning mv.).
I søgefeltet øverst på siden (luppen) kan I nu direkte finde den lokation, I vil booke på. Her
kan I også angive, om det er en gentagende booking hver uge.

Inden årets udgang vil der desuden komme følgende nye muligheder i Webbook:
 Mulighed for at afbooke mange tider i samme arbejdsgang ved hjælp af flueben
 Mulighed for afkrydsning for bestilling af dommerbord, musik mv.
 Drag and drop i kalenderbillede (flytte sin tid til et andet tidspunkt) plus tilladelse til både at
flytte op og ned i tid (indtil 8 dage før kan der udvides på tildelt tid).
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Kickstart efterårsferien med gratis idræt
Kom og prøv kræfter med en masse sjove sportsgrene til idrætsweekenden den 12.-13. oktober
2019. Her åbner en lang række idrætsforeninger nemlig dørene op til deres aktiviteter i både Dalmose, Skælskør, Korsør og Slagelse.
Der er aktiviteter for enhver smag og for hele familien – kom fx og prøv: Børnegymnastik, kidsvolley, funky dans, fodboldfitness, pilates, picleball, løbehjul, vægtløftning og meget meget mere.
Alle aktiviteter er gratis, og du behøver ikke at tilmelde dig. Se det fulde program med alle aktiviteter og steder her.

Sæt kryds i kalenderen den 3. december
Tirsdag den 3. september dannede Korsør Kulturhus rammen om et inspirerende temamøde om
FN’s Verdensmål, hvor bl.a. Bjarne Ibsen (SDU), Dorthe O. Andersen (DIF), Anni TolstrupChristensen (BUS Slagelse) og Mette Lücke Pedersen (Slagelse Kommune) gjorde de fremmødte
klogere på det vigtige og meget interessante emne.
Hvis du ikke havde mulighed for at deltage, eller du gerne vil have genopfrisket, hvad der blev talt
om, så kan du finde slides og yderligere info om FN’s Verdensmål på kommunens hjemmeside.
Næste temamøde på det folkeoplysende område bliver afholdt tirsdag den 3. december 2019 på
Ny tribune i Harboe Arena Slagelse. Temaet vil være ”Fremme af fællesskaber gennem aktiviteter
og faciliteter.
Mere info om program, tilmelding mv. vil blive sendt ud til jer, når vi kommer lidt tættere på temamødet. Men sæt meget gerne allerede nu kryds i kalenderen.

Søg midler til fx rekvisitter eller udvikling
Nu har din forening eller dit aktive fællesskab igen mulighed for at søge om tilskud til fx rekvisitter,
nye initiativer med et folkeoplysende formål, oprettelse af ny forening eller etablering af partnerskaber om løsning af en konkret opgave.
Næste uddeling af midler fra Udviklingspuljen finder nemlig snart sted. Ansøgninger skal indsendes
via skemaet på kommunens hjemmeside senest 20. oktober. Der er i alt 78.833 kr. tilbage i puljen.
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Udviklingspuljen har tidligere bl.a. støttet indkøb af Air Track og patruljetelte samt igangsættelse af
projektet Den Gode Skole.
Bemærk at der også stadig er midler at søge i Gadeidrætspuljen, Puljen til selvorganiserede og
Handicappuljen. Her kan der søges løbende. Idræts- og Fritidspuljen er desværre opbrugt for i år.

Husk at indstille medlemmer til Slagelse Guld
Så er datoen fundet for næste års store idrætsfest, Slagelse Guld. Så sæt kryds i kalenderen fredag
den 27. marts. Her vil Spar Nord Arena Slagelse igen danne rammen om både honorering, uddeling
af idrætspriser, god underholdning og ikke mindst hyggeligt samvær.
Hvis I har hold/udøvere i jeres forening, som har vundet guld ved et LM, DM, NM, EM eller VM i
2019, eller som er blevet pokalmestre, må I allerede nu meget gerne indstille dem til honorering
via www.slagelse.dk/honorering. Her kan I også indstille kandidater til vores 5 idrætspriser.
Hvis I har input til næste års arrangement, er I velkomne til at sende dem til caspe@slagelse.dk.

Kom med på gratis inspirationsture
Så er der igen mulighed for at komme med Landudvikling Slagelse på inspirationstur for at se,
hvordan de arbejder med spændende naturoplevelser i andre dele af landet.
Den første tur finder sted mandag den 30. september kl. 15.30-ca. 19.30 og går til Fugledegård i
Naturpark Åmosen. Tilmeldingsfrist er torsdag den 26. september. Du tilmelder dig her.
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Efterårets anden tur løber af stablen tirsdag den 15. oktober kl. 15.00-20.00 og går til Rødvig på
Stevns. Her skal deltagerne besøge både Rødvig Ferieby og Rødvig Havn og høre om bl.a. rideturisme, cykelturisme, paddleboards, dykkerkurser, kajak, kitesurfing m.m. Tilmeldingsfrist er torsdag
den 10. oktober. Du tilmelder dig her.
Begge ture er for lokalråd, foreninger, virksomheder, organisationer og privatpersoner, der går
med tanker om at udvikle nye naturoplevelser i landområderne i kommunen til glæde for borgere
og besøgende. Du behøver dog ikke at have en færdig idé for at deltage. Der vil være rig mulighed
for at netværke, og hvis du/I får en god idé til et projekt, er der midler at søge efterfølgende.
Det er gratis at deltage i inspirationsturene. Turene starter ved det gamle posthus på Slagelse St.

Kom og se amerikansk fodbold på stadion
I den kommende weekend er der rig mulighed for at opleve spændende finalekampe i amerikansk
fodbold på Harboe Arena Slagelse. Det er Slagelse Wolfpack og Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, der står bag arrangementet.
Hovedkampen på programmet er Elming Bowl. Her tørner de 2 bedste hold fra deres respektive seniorligaer (Avedøre Monarchs fra øst og Randers Rednex fra vest) sammen og kæmper om titlen
som rækkens bedste hold.
Men der kan også opleves finalekampe i ungdomsrækkerne. Du kan se hele programmet nedenfor.
Entréen lyder på 30 kr. pr. dag. Børn under 10 år kommer dog gratis ind.


Lørdag den 28. september kl. 10.00: U16 RS Bowl



Lørdag den 28. september kl. 12.00: U16 DS Challenge Bowl



Lørdag den 28. september kl. 15.00: U19 Development Bowl



Lørdag den 28. september kl. 18.00: Elming Bowl



Søndag den 29. september kl. 12.30: U19 Placerings Bowl



Søndag den 29. september kl. 15.00: DS Placerings Bowl.
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Bliv skarpere til fundraising
Hvis din forening står over for at skulle søge fondsmidler til et nyt, spændende projekt, eller I bare
gerne vil blive endnu bedre til fundraising, så er det en god idé at lægge vejen forbi Hashøj Klubhus den 8. oktober kl. 18.30. Her afholder DGI nemlig et 3-timers kursus i fundraising. Kurset er
for alle, der gerne vil arbejde med fundraising i foreningsregi.
Kurset vil bl.a. svare på følgende spørgsmål: Hvordan ser den gode ansøgning ud? Hvad skal en
ansøgning indeholde, og hvad skal den ikke indeholde? Hvilke fonde er relevante for dit projekt? Og
hvordan sælger du dit projekt til en fond?
Kurset vil indeholde en blanding af oplæg og øvelser, og da der vil blive arbejdet med deltagernes
egne cases, vil der være god mulighed for at få konkrete og brugbare værktøjer og tips med hjem.
Tilmelding skal ske via DGI’s hjemmeside senest i morgen (onsdag den 25. september). Det
koster 560/760 kr. at deltage, afhængigt af evt. DGI-medlemskab.

Afgiv et markedsføringstilbud til kommunen
Så er det nu, du skal rykke, hvis du, din forening eller din event vil afgive et tilbud om markedsføring til kommunen for næste kalenderår/foreningssæson.
Vi skal modtage dit tilbud senest den 1. december 2019, hvis det skal indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af indkomne tilbud (og dermed fordeling af puljen) primo januar 2020. Du afgiver dit tilbud via relevant selvbetjeningsskema på kommunens hjemmeside.
I dit tilbud skal du bl.a. anføre værdien af den forventede mediedækning, værdien af opsatte reklameskilte med kommunens logo, værdien af kommunens logo på eliteudøvernes tøj samt det forventede antal tilskuere, seere og læsere.
Som noget nyt bliver der i alle nye markedsføringsaftaler indbygget, at tilbudsgiver skal bidrage
med en aktivitet relateret til Tour de France-etapen i kommunen den 3. juli 2021 eller optakten til
denne. Dette punkt erstatter de eksisterende foredrag i aftalerne.

Bliv bedre til at skabe synlighed via Facebook
Facebook er et godt værktøj til at skabe synlighed omkring jeres forening/aktive fællesskab og alle
jeres mange gode tilbud og spændende aktiviteter.
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Facebook kan fx gøre det muligt for jer at komme i kontakt med og aktivere andre målgrupper,
end det er tilfældet med de mere traditionelle kommunikationskanaler.
Hvis din forening gerne vil blive endnu bedre til at udnytte Facebooks mange muligheder, kan I
med fordel tjekke de videoer ud, som DIF og Idrættens Medieudvalg har produceret om brug af Facebook. I kan finde videoerne her.

Sæt Slagelse Kommune på landkortet til We Walk
Bevæg dig for livet har lanceret en stor gå-kampagne (We Walk), som kulminerer i uge 41, hvor
foreninger, virksomheder og privatpersoner i hele landet går i små og store gangfællesskaber.
Formålet med We Walk er at få danskerne ud at bevæge sig sammen. For netop gåture er godt for
både kroppen og den mentale sundhed.
Alle har mulighed for at arrangere gåture til We Walk, og du bestemmer selv, hvor kort eller lang
turen skal være, hvor den skal foregå, samt hvornår den skal foregå. Eneste krav er, at det skal
være i uge 41.
Pt. er der kun arrangeret to gåture i hele Slagelse Kommune i uge 41 (1 tur på Omø og 1 tur i Nyskoven i Skælskør). Så der er plads til mange flere gåture i kommunen. Du kan læse mere om We
Walk her. Du kan naturligvis også deltage i andres gåture. Du kan se de planlagte ture her.

Søg optagelse i Idrætstalentklasser og på STE
Så er det nu, du skal rykke, hvis du kender en dygtig, ung sportsudøver, som er interesseret i og
har niveauet til at blive en del af kommunens attraktive talent- og eliteordning.
Onsdag den 27. november 2019 kl. 19.00-21.00 er der nemlig informationsaften om idrætstalentklasserne på Nymarkskolen. Fristen for at søge om optagelse i idrætstalentklasserne er søndag
den 12. januar 2020. Du skal sende din ansøgning via mailen talentnymark@slagelse.dk. Du kan
læse mere om idrætstalentklasserne, optagelse mv. på Nymarkskolens hjemmeside.
Infomødet om Slagelse Talent & Elite bliver afholdt onsdag den 20. november 2019 på ZBC
HHX/HTX, og fristen for at søge om optagelse på ordningen er søndag den 26. januar 2019. Du
søger om optagelse via Slagelse Talent & Elites hjemmeside.
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Søg midler til talentudvikling
Hvis din forening er samarbejdsklub inden for de 6 prioriterede idrætter i Slagelse Kommunes
Team Danmark Elitekommunesamarbejde, kan I søge om tilskud fra STE-puljen til udviklingsprojekter, der understøtter talentudvikling.
For at opnå tilskud skal der være tale om et projekt, der gør nye ting mulige for foreningen. Derudover skal tiltaget være i tråd med foreningens udviklingsstrategi og komme flere målgrupper eller foreninger til gavn. Uddelingen af tilskud kan være flerårig.
Tilskud søges via relevant selvbetjeningsskema på kommunens hjemmeside. Vi skal modtage ansøgningen senest den 1. november.
Apropos talentudvikling og Elitekommunesamarbejde så har Team Danmark fået ny strategi for
2021-2024. Den nye strategi kan findes her.

Fun2Move bliver udvidet
Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede på deres møde den 3. september 2019 at afsætte
midler fra Budgetaftalens punkt 18 til løbende udvidelse af indsatsen Fun2Move.
Udvidelsen skal dels imødekomme den stigende efterspørgsel på tilbuddet samt gøre det muligt at
udbrede tilbuddet til både Korsør og Skælskør. Udvalget har afsat følgende til indsatsen: 30.000 kr.
i 2020, 60.000 kr. i 2021 og 90.000 kr. i 2022. Indsatsen koordineres fortsat af Fritidsafdelingen.
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Fun2Move er et foreningstilbud til børn og unge i alderen 7-14 år, som ikke er vant til at bevæge
sig, som har lidt ekstra på sidebenene, eller som af andre grunde kan have svært ved at indgå på
et almindeligt foreningshold. Du kan læse mere om projektet og de eksisterende hold her.

Info om regler for frivilligt arbejde
Har dig eller din forening nogensinde været i tvivl om, hvilke regler der gælder, hvis man udfører
frivilligt arbejde, mens man modtager ydelser fra det offentlige, fx dagpenge, kontanthjælp, pension, efterløn, SU eller lignende, så er der hjælp at hente.
Hjemmesiden Skift-a-kasse.dk har nemlig udarbejdet en hurtig og letforståelig guide, der forklarer,
hvilke regler der gælder for frivilligt arbejde ved modtagelse af forskellige former for offentlige
ydelser. Guiden kan tilgås her.

Stor musikkonkurrence kommer igen til Slagelse
Lørdag den 26. oktober 2019 får Slagelse og Spar Nord Arena igen æren af at være vært for Handicap Grand Prix pga. Slagelse-bandet ”Sunshine Band’” og deres flotte sejr sidste år.
De vandt også konkurrencen i 2016, hvilket blev fulgt op med et brag af en fest året efter til HGP i
Slagelse. Og i år forventes der endnu flere gæster.
HGP bliver i år afholdt for 23. gang, og i år er temaet Halloween. Der er derfor garanti for en
(u)hyggelig dag og god musik fra de 10 deltagende bands. Denne gang er konkurrencen dog uden
Sunshine Band, da lokale grupper ikke må deltage.
Arrangementet finder sted fra kl. 13.00-19.00. Dørene åbner kl. 12.00. Mere info om arrangementet kan findes på HGP’s hjemmeside. Du køber billet her (koster 299 kr. + gebyr).

Husk at opdatere jeres kontaktinfo i Webbook
Her til sidst har vi en lille bøn til jer foreninger! Husk at opdatere jeres kontaktinfo inde i Webbook,
hvis jeres forening fx har skiftet formand, eller hvis der er kommet nye ansigter i bestyrelsen.
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Vi sender nemlig informationer og nyheder ud til jer på baggrund af de kontaktoplysninger, som
står angivet inde i bookingsystemet, ligesom vi bruger oplysningerne, hvis vi skal i telefonisk kontakt med jer. Det betyder, at I kan gå glip af vigtig information, hvis jeres kontaktinfo er forældet.

Vigtige frister i de kommende måneder


Søndag den 15. december: Sidste chance for at søge tilskud til leder- og instruktøruddannelse for 2. halvår 2019. Du søger via Webbook. Bilag skal sendes til fritid@slagelse.dk

Kom med input til nyhedsbrevet
Husk at I altid er meget velkomne til at komme med input til nyhedsbrevet, fx succeshistorier og
info om arrangementer, projekter og nye tiltag/tilbud. Send jeres input til caspe@slagelse.dk.
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