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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

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

Ansøgning om trænertilskud
Indsendelse af tilskudsregnskab
Tilmelding til Gladsaxe Lederakademi
Ansøgning om indendørs lokaler og træningstider

FORENINGERNES STYRKETRÆNING GLADSAXE
Ved siden af FIG’s kontor på Isbanevej er det nye styrkelokale nu åbnet, og indtil videre har
svømning, ishockey, volleyball og kano og kajak takket ja til at bruge de nye træningsfaciliteter, der gerne skulle være med til at løfte det idrætslige niveau yderligere.
Er Jeres forening også interesseret, så kontakt FIG’s Generalsekretær eller kig ind på FIG’s
hjemmeside for at få yderligere oplysninger.

IDRÆTSMODTAGELSEN
Kommunens årlige fejring af idrætten i Gladsaxe fandt sted i onsdags, hvor borgmester Karin
Søjberg Holst bød velkommen til kommunens idrætsfolk på Rådhuset. Årets Idrætspris gik til
Jacob Søgaard Larsen fra Bagsværd Roklub, mens Thomas Dreyer fra IF Bytoften fik
Idrætslederprisen. Man kan læse mere på kommunens hjemmeside.

AB FEJRER 125 ÅR
Onsdag den 26.februar fejrer hæderkronede AB sit 125 års jubilæum! Læs mere her om i
vedlagte invitation.

ÅBNING AF ”BYENS ARENA” DEN 8. MAJ – SKAL I VÆRE MED?
Jeg vil gerne indbyde Jer til åbningen af Byens Arena ved Høje Gladsaxe. Som i sikkert ved, så
blev der på hele udearealet, foran højhusene, etableret et bevægelsesområde for alle borgere i
kommunen. Jeg sidder i et lille udvalg der skal medvirke til at skabe lidt aktivitet og inspiration
på området. Vi besluttede at vi torsdag den 8.maj vil lave en aktiv eftermiddag for både børn
og voksne. I den forbindelse vil jeg rigtig gerne have diverse foreninger til at komme med en
lille workshop, hvor i har mulighed for at promovere jeres aktiviteter og forhåbentlig få nogle
nye medlemmer. Da arenaen har nogle begrænsninger i forhold til boldspil så er det primært
idræt, der ikke har bolde som omdrejningspunkt, men I er naturligvis velkomne til at deltage,
og rekruttere nye medlemmer.

På dagen er alle områdets daginstitutioner, SFO’er, og klubber inviteret og de er deltagende
med forældre og personale.
Vi har et parkoure hold der optræder, der vil være musik, og madboder samt boder fra
forebyggelsescenteret, rådgivningen i Høje Gladsaxe.
Der findes strøm på pladsen, og hvis der er noget andet som i har brug for, så er vi naturligvis
behjælpelige med det.
Vi har ønske om:
· At kunne gennemfør et lille løb for de mindste børn. (Skildpaddeløb) 1løbet km. og måske et
3-4 km løb for de voksne(Hjerteruten på 3 km er rundt om Arenaen). Der kunne det være godt
med nogen der kan stå for sådan en aktivitet.
· Ethjulet cykler.
· Skater, eventuelt skøjter. ( Vi har ca. 25 par rulleskøjter til udlån)
· Dans eller gymnastik
· Basket
· Minigolf, (Vi har en 8 hullers bane på arenaen)
· sportscollege
· Tai chi , youga, zumba, taekwondo, boksning eller noget helt andet.
Jeg vil være rigtig glad hvis i har lyst til at deltage, og melde tilbage til mig.
Med venlig Hilsen
Beboerrådgiver Jannie Møgelgaard
Høje Gladsaxe torv 2 2860 Søborg
TLF: 39693655
mobil:28115933
Mail: jm4700@beboerraad.dk
Hjemmeside: wwwhojegladsaxe.dk

GLADSAXE LEDERAKADEMI 2014
Fredag den 28.marts lyder startskuddet for lederakademiet med et særdeles spændende
program, der afsluttes med sidste modul den 4.juni. Et komprimeret, men særdeles lærerigt
forløb, hvor idrætten som udgangspunkt har 6-7 pladser. Se mere i den vedlagte invitation.

FIG’s REPRÆSENTANTSKABSMØDE 7.APRIL 2014
I må allerede nu godt sætte X i kalenderen ved mandag den 7.april, hvor FIG afholder det
årlige Repræsentantskabsmøde. Der kommer mere specifik info som vi nærmer os.

GLADSAXELØBET 1.JUNI 2014
Det traditionelle Gladsaxeløb bliver i år afviklet søndag den 1.juni med start og mål ved
Rådhuset. Der var rigtig mange foreninger med i 2013, og vi håber på endnu større deltagelse
her i 2014 

HVAD ARBEJDER FIG MED I ØJEBLIKKET
Vi vil i de kommende nyhedsbreve bringe et kortfattet overblik over de vigtigste ting som FIG
arbejder med, så I har et overblik over hvad kræfterne bliver brugt på.
 Idrætspolitisk: Der vil i 2014 blive en del møder med det politiske liv og
forvaltningen, hvor FIG går ind i det med den indgangsvinkel, at idrætten skal i tættere
dialog med både politikere og embedsmændene, da alle analyser viser, at idrætten












bedst udvikler sig gennem et tæt samarbejde og kommunikation med netop det
politiske liv og forvaltningens ansatte.
Idrætsmodel: Der arbejdes ihærdigt på at udvikle en overordnet holistisk
idrætsmodel, der tænkes brugt i den videre udvikling af idrætten i kommunen både
som analyse- og strategiværktøj.
Elite- og breddestrategi: FIG er i gang med processen at formulere en elite- og en
breddestrategi, der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde på disse 2 vigtige
områder.
Interessentanalyse: Det er vigtigt for FIG’s fremadrettede arbejde, at vi har en god
forståelse for de forventninger der er til os som Idrætsråd fra vores samarbejdspartnere. Vi er derfor i gang med at udvikle en analyse, som vi forventer at sende ud
ultimo februar. Resultaterne forventer vi at fremlægge ved Rep.mødet den 7.april.
Skolereformen: Den nye skolereform, der træder kraft 1.august 2014 lægger op til,
at der dels skal være min. 45 minutters bevægelse/motion/idræt i skolen hver dag, og
at skolen skal vende sig ud mod den omkringliggende verden for at indgå forskellige
partnerskabsaftaler, hvor idrætten er udset til at skulle være en central medspiller. I
kommer til at høre meget mere om det frem mod 1.august, da der ligger en hel del
muligheder for idrætten. FIG afgiver et høringssvar til det materiale, som blev udsendt
den 19.12.2013 og FIG vil sikre, at interesserede idrætsforeninger bliver involveret,
når der skal udvikles modeller for samarbejdet med skolerne.
Lederakademi: Idrætten er som de andre år aktivt involveret i dette. Se mere herom
andetsteds i nyhedsbrevet.
Fordeling af baner og tilskud: FIG står igen i år for fordelingen af tider til haller og
baner samt tildeling af forskelligt tilskud. I denne tid bliver der arbejdet intensivt på
tildeling af tiderne til udendørs sæsonen samt trænertilskuddet.

