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Kære aktive fællesskaber på fritidsområdet 

Hermed fremsender vi et sommernyhedsbrev til jer, hvor I kan læse om de vigtigste nyheder, ar-
rangementer og projekter på idræts- og fritidsområdet. God læselyst!  

 

Ny pulje støtter sommerferieaktiviteter 

Så er der godt nyt til foreninger, lokalråd, institutioner mv., som gerne vil lave sommerferieaktivi-

teter for børn og unge. Slagelse Kommune har nemlig modtaget hele 2,6 mio. kr. fra Børne- og 

Undervisningsministeriet til ekstraordinære sommerferieaktiviteter for børn mellem 6-17 år. 

 

Puljen til sommeraktiviteter giver bl.a. tilskud til lettilgængelige aktiviteter uden tilmelding, afprøv-

ning af nye sommeraktiviteter, styrkelse og forlængelse af eksisterende sommeraktiviteter m.v.  

 

Og tilskuddet kan fx bruges til leje af materiel, inventar og faciliteter, forplejning, en bluse eller cap 

til deltagerne, markedsføring af aktiviteten samt honorar til frivillige. Aktiviteterne skal foregå i pe-

rioden 28. juni til 1. september 2020. 

 

På kommunens hjemmeside kan du læse mere om puljen samt søge tilskud fra den. Ansøgningsfri-

sten er torsdag den 25. juni kl. 12.00. Men hvis I får en god idé til en sommerferieaktivitet efter 

ansøgningsfristen, har I stadig mulighed for at søge puljen.  

 

Vi håber, at rigtig mange vil gøre brug af den nye pulje, så kommunens børn og unge får en ekstra 

sjov sommerferie i år oven på Corona-krisen.   

Brug for hjælp til GDPR? 

Den 25. maj 2018 trådte persondataforordningen (GDPR) i kraft. Forordningen styrker beskyttelsen 

af persondata i Europa og har også betydning for, hvordan persondata skal håndteres i foreninger. 

Hvis dig og/eller din forening synes, at det med GDPR er lidt bøvlet og indviklet, så er der heldigvis 
hjælp at hente. Dansk Ungdoms Fællesråd har nemlig sammen med en række andre hovedorgani-
sationer og Justitsministeriet udarbejdet en meget brugbar vejledning, som er særligt målrettet fri-
villige foreninger, og som svarer på hyppigt stillede spørgsmål. Du kan finde vejledningen her.  

https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/pulje-til-sommeraktiviteter-for-boern-og-unge
https://duf.dk/artikel/vejledning-persondata-i-foreninger/
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Sportshals-hjemmeside er blevet relanceret 

Hjemmesiden https://sportshaller.slagelse.dk/ har fået en tiltrængt overhaling og er nu igen spæk-

ket med opdaterede præsentationer og billeder af alle kommunale haller i Slagelse Kommune samt 

de 8 selvejende haller, der har driftsaftale med kommunen.  

Derudover er nye faciliteter mv. blevet tilføjet, ligesom siden nu bl.a. også indeholder en guide til 

bookingsystemet samt info om aktuelle tiltag på idræts- og fritidsområdet. Alt sammen til gavn for 

både eksisterende og potentielle brugere af idrætshallerne.  

Siden skal spille sammen med bookingsystemet Webbook samt den kommende Arrangørguide, 

som står klar senere på året. Hvis du har input/ønsker til sportshals-hjemmesiden eller til den 

kommende Arrangørguide-hjemmeside, er du meget velkommen til at skrive til fritidskoordinator 

Casper Skov Andersen på mailen caspe@slagelse.dk.   

Bliv skarp til fundraising via gratis webinarer 

Så er der godt nyt til foreninger/fællesskaber, som gerne vil rejse midler til konkrete projekter.  

I de kommende måneder er der nemlig gode muligheder for via deltagelse i gratis webinarer at bli-
ve endnu bedre til fundraising og dermed forbedre chancerne for at få del i fondsmidler. Webina-
rerne nedenfor udbydes af velkendte og dygtige fundraisere fra hhv. Fundraiseren og DGI:  

 Gratis fundraising-webinar den 18/8 kl. 13-14 v. Fundraiseren - Se mere her og til-
meld jer her.  

 Gratis fundraising-webinar den 1/9 kl. 10-11 v. Fundraiseren - Se mere her.  
 Gratis fundraising-webinar den 3/11 kl. 10-11 v. Fundraiseren - Se mere her. 

Husk at din forening også har mulighed for helt gratis at  blive bruger på fondsdatabasen fonde.dk 

og dermed få adgang til at søge relevante fonde frem, downloade gode skabeloner og værktøjer til 

fundraising, læse om aktuelle puljer og meget mere. I kan oprette jer som brugere her.  

 

I er også meget velkomne til at kontakte vores idrætskonsulent Signe Vig Jensen på tlf. 23 29 21 

56 eller mailen sigje@slagelse.dk, hvis I har spørgsmål om fundraising eller har brug for sparring.  

 

https://sportshaller.slagelse.dk/
mailto:caspe@slagelse.dk
https://fundraiseren.dk/kurser/gratis-webinar/
https://www.iba.dk/efteruddannelser/webinars/gratis-webinar-faa-succes-med-fundraising
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PkBSaf0sTPmQu0VYX0rpaQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4_vjYSkTRq-rCJ3y8ROiGg
https://www.slagelse.dk/tag-del/foreningsliv/fondedk
mailto:sigje@slagelse.dk
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Få hjælp til fundraising fra Spar Nord Fonden 

Apropos fundraising så har Spar Nord Fonden to meget brugbare platforme til foreninger, som øn-

sker at skabe lokal opbakning og indsamle midler til en aktivitet eller en nyanskaffelse.  
 
Den ene er en online-platform til crowdfunding, som kombinerer donation og indsamling. Idéen 
er, at lokale initiativer kan blive en realitet med økonomisk opbakning fra lokalområdet. Når pro-
jektet er godkendt, bliver det synligt på https://crowdfunding.sparnordfonden.dk/, hvor det har 3 

måneder til at nå i mål med det ønskede beløb. 
 
Spar Nord Fonden stiller platformen til rådighed og giver selv den første donation. Men herefter 
skal din forening selv på barrikaderne og informere om og markedsføre jeres projekt og dermed in-
spirere omverdenen til at yde et bidrag, så I kan komme i mål med indsamlingen.  

 
Hvis jeres økonomiske mål ikke nås inden for tre måneder, modtager projektet ikke det indsamlede 
beløb, og bidragsyderne får pengene tilbage. Det er enkelt at oprette et projekt. I skal blot oprette 
en bruger på platformen, herefter oprette en projektbeskrivelse (inkl. godt foto eller kort video) og 
til sidst dele crowdfunding-projektet i jeres netværk. Læs mere om platformen her.  

 
Den anden platform er kampagnen 10 til forskel, hvor Spar Nord Fonden hver måned stiller 
10.000 kr. på højkant til et lokalt projekt, der gør en forskel for mennesker i lokalsamfundet. Det 
er en aktivitet, som fx kan klares af de unge i foreningen – og som i bedste fald begejstrer flere 
gange. Både når den lille film til afstemningen skal planlægges og optages, når stemmerne skal 
indsamles, og når de unge forhåbentlig hiver sejren og de 10.000 kr. hjem. I kan læse mere her.  

 

Godt nyt til alle vandhunde og havfruer  

Nu er det blå flag hejst på stranden i Halsskov Færgehavn, og det betyder, at badesæsonen offici-

elt er skudt i gang. Igen i år er der masser af gode grunde til at udnytte det gode sommervejr og 

lægge vejen forbi Halsskov Færgehavn.  

 

Det gule udspringstårn er åbent og giver mulighed for udspring fra både 4, 8 eller 11 meter. Der-

udover står beachvolleybanerne klar med et helt nyt lag blødt sand. 

 

Også Korsør Cable Park er åbnet og har i år etableret en ny og mere støjsvag wakeboard-bane, 

hvor man også kan prøve kræfter med forhindringer, fx spring.  

 
Foreningen Korsør Cable Park modtager i øvrigt nye medlemmer med kyshånd, highfives og en tur 

i baljen med bræt. Et medlemskab koster 200 kr., og derefter er prisen 25 kr. pr. wakeboard-tur, 

https://crowdfunding.sparnordfonden.dk/
https://crowdfunding.sparnordfonden.dk/
https://10tilforskel.dk/
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100 kr. for et dagskort og 1.000 kr. for et årskort , som du frit kan benytte i åbningstiderne (alle 
priser er inkl. udstyr). Du kan finde mere info samt åbningstider på foreningens Facebook-side.   

 

Gadeidrætten fejres efter sommerferien 

Lørdag den 12. september lægger Solens Plads i Korsør asfalt til Gadeidrættens Dag, hvor der 

bl.a. vil være aktiviteter på hjul (skateboard, løbehjul, rulleskøjter, strider mv.), panna fodbold 

samt en byggeworkshop, hvor man kan være med til at bygge ramper.  

Til Gadeidrættens Dag vil der i øvrigt være både gule, grønne og rødprikkede aktiviteter, fordi ar-

rangementet er blevet støttet af Tour de France-midlerne. Læs mere om arrangementet her.  

Tilbud søges til borgere efter genoptræning 

Har din forening motionshold/-tilbud, hvor borgere, der har været i genoptræning eller i et syg-
domsforløb, også kan deltage? Så hører vi meget gerne fra jer.  

Fritidsafdelingen har nemlig etableret et samarbejde med Genoptræning på Slagelse Sygehus, og i 
den forbindelse udarbejder vi en oversigt, som fysioterapeuterne på sygehuset kan bruge til at 
hjælpe borgere videre i motionstilbud i kommunen efter deres genoptræningsforløb.  

Der skal være tale om motionstilbud, hvor man kan deltage, selvom kroppen ikke kan helt det 
samme, som den kunne en gang, og hvor træningen kan tilpasses efter niveau og behov. Det kan 

være alt lige fra fodboldfitness, motionsfloorball og gymnastik til foreningsfitness, styrkehold og 
deciderede genoptræningshold. 

Hvis I har lyst til at få jeres hold med på oversigten, så send en beskrivelse af holdet + link til evt. 

relevant hjemmeside til breddeidrætskonsulent Lise Østergaard Pedersen på mailen li-
sep@slagelse.dk. I er også velkomne til at ringe på tlf. 29 37 38 76, hvis I har spørgsmål.   

Bliv en del af det nye projekt Far For Livet 
Har dig og din forening lyst til at skabe bevægelsesaktiviteter for de helt yngste og deres fædre 
samt bidrage til et stærkere bånd mellem far og barn? Så har I nu muligheden for at afprøve, om 
far-barn-aktiviteter skal være en del af jeres tilbud og aktiviteter.  

 

Fritidsafdelingen har nemlig sammen med Sundhedsplejen i Slagelse Kommune igangsat projektet 

Far For Livet, der handler om at skabe et tættere bånd mellem far og barn fra den helt tidlige al-

der (0-3 år) gennem forskellige bevægelsesaktiviteter i forenings- og idrætslivet, fx bevægelsesle-

ge, babysvømning og styrketræning for far med baby/barn. Kun fantasien sætter grænser. 

https://www.facebook.com/pg/KorsorCablePark/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/events/s/gadeidr%C3%A6ttens-dag-2020-kors%C3%B8r/488815658366855/
mailto:lisep@slagelse.dk
mailto:lisep@slagelse.dk
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Projektet kører i første omgang året ud med opstart i august/september 2020. Bevægelsesaktivite-
terne vil være et forløb over flere uger, der består af en bevægelsestime pr. uge. Og det vil være 
muligt at søge et mindre tilskud til opstart af en Far For Livet-aktivitet. 

  
Hvis din forening mv. er interesseret i at blive en del af projektet, eller hvis I allerede har til-
bud/hold for far og barn, så hører vi meget gerne fra jer på mailen lisep@slagelse.dk senest man-
dag den 6. juli.  

 

Bliv klogere på projekt Meget mere haltid 

Meget Mere Haltid er et pilotprojekt, hvor Fritidsafdelingen i samarbejde med Lokale og Anlægsfon-

den foretager aktivitetsmåling med Hallmonitor i alle kommunale haller og enkelte gymnastiksale 

samt i 7 af de selvejende haller, som modtager driftstilskud fra kommunen.  

Projektet løber frem til den 1. januar 2022 og har bl.a. til formål at: 

 Styrke den løbende dialog med foreninger mv. om anvendelse, udnyttelse og fordeling af t i-
der i idrætsfaciliteterne. 

 Sikre bedre kendskab til brugen af vores faciliteter med henblik på optimering af den admi-
nistrative drift og udvikling. 

 Skabe et validt og bredt datamateriale til kvalificering af det politiske beslutningsgrundlag 
for fremtidige anlægsinvesteringer og -prioriteringer. 

Målingen sker ved, at Hallmonitor-kameraet hver halve time (kvart over og kvart i) tager et foto og 

tæller antallet af personer, der er på fotoet. Straks efter fotoet er taget, sløres det (se foto oven-
for), så ingen på det kan identificeres. De oprindelige fotos gemmes ikke og kan ikke genskabes.  

Det er kun Fritidsafdelingen og Webitall ApS, der har adgang til det slørede billedmateriale, og der 

videregives ikke personoplysninger til 3. part. Du kan læse mere om projektet her.  

Corona-hjælpepuljer kan stadig søges  

Hvis din forening mv. har oplevet et nettotab, fordi I har måttet aflyse aktiviteter og arrangemen-

ter som følge af Corona-nedlukningen, så har I stadig mulighed for at søge om tilskud fra Slagelse 

Kommunes Corona-hjælpepulje.  

Puljen kan søges frem til mandag den 31. august. Og du kan læse mere om puljen samt indsen-

de en ansøgning via kommunens hjemmeside.  

mailto:lisep@slagelse.dk
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/lokaler-baner-og-anlaeg/meget-mere-haltid
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/corona-hjaelpepulje-til-kultur-og-fritidsomraadet


Side 6 af 9 

 

Derudover har DIF og DGI midlertidigt genåbnet deres Corona-hjælpepulje, da puljen har fået til-

ført nye midler. Hjælpepuljen kan derfor frem til fredag den 26. juni søges af foreninger, som ik-

ke allerede har søgt om tilskud fra puljen.  

DIF og DGI’s hjælpepulje kan yde tilskud til foreninger, som har mistet indtægter pga. aflyste egne 

eller eksterne arrangementer eller manglende indtægter fra kontingenter eller sponsorer. Også 

idrætsforeninger, som ikke er medlem af DIF/DGI, kan søge. Du kan finde puljen her.  

Stadig penge at søge i puljer på fritidsområdet 

Og nu hvor vi snakker om puljer, så er der stadig mulighed for at søge om tilskud til spændende 
projekter fra følgende puljer på fritidsområdet:  
 

 Idræts- og Fritidspuljen (indeholder pt. 106.551 kr.) 

 Udviklingspuljen (indeholder pt. 110.789 kr.) 

 Handicappuljen (indeholder pt. 110.594 kr.) 
 
Derudover er der 53.297 kr. tilbage til markedsføringsaftaler i Markedsføringspuljen.  
Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse er desværre opbrugt for i år.  

 
I kan finde alle puljer på kultur- og fritidsområdet her.  

 

Prøv 5 sjove idrætter på kun 5 dage! 

På STE Camp kan børn i alderen 9-13 år prøve kræfter med hele 5 forskellige sportsgrene på kun 

en uge. Billetterne til STE Camp i uge 27 blev revet væk, men det er stadig muligt at få billet til 

STE Campen i uge 28, som bliver afholdt fra mandag den 6. juli til fredag den 10. juli.  

Ugen vil bl.a. byde på amerikansk fodbold, fægtning, vægtløftning og fodbold. Den sidste sports-

gren bliver offentliggjort hurtigt muligt. Det koster 800 kr. at deltage, og billetter kan købes her. 

STE Campen bliver afholdt i samarbejde med foreningerne Slagelse Wolfpack, Slagelse Fægteklub, 

AK Atlas og B73. 

 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/8zgc9zgyr2?fbclid=IwAR0RDjZ69n7Xl6LyXxerQw92WgW3snUwC7zjiW-wiLO0PgyxSdGDWmb7NwM
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Mangler dit barn en sjov sommerferieaktivitet? 

STE Camp er bestemt ikke det eneste gode sommerferietilbud til børn og unge, som gerne vil have 

sved på panden og en masse gode, sjove og aktive oplevelser i deres sommerferie.  

Vores lokale foreninger har nemlig sørget for, at sommerferien er spækket med camps inden for 

idræt og bevægelse. Så uanset om dit barn er en vandhund, er til seje fodboldtricks, hårde bagger-

slag og smashes eller præcise slag på golfbanen, så er der en camp for ham/hende.  

Du kan se en oversigt over alle aktiviteter, herunder tid, sted, arrangør samt aldersgrænse her.   

 

Nyt om Åben Skole og Åben Dagtilbud 

Der er indgået et nyt Åben Skole og Åben Dagtilbud Partnerskabssamarbejde med Danse-Huset, 
som fra august 2020 og frem til og med december 2021 skal lave danseforløb i dagtilbud og skoler.  
 

Hvis din forening mv. også er interesseret i at prøve kræfter med idrætsforløb i dagtilbud og skoler, 
så er I meget velkomne til at kontakte idrætskonsulent Signe Vig Jensen på tlf. 23 29 21 56 eller 
på mailen sigje@slagelse.dk. Der er i øvrigt ca. 26.000 kr. tilbage i Åben Skole Partnerskabspuljen. 
Du kan læse mere om puljen her.  

Slagelse Open er aflyst i år 

På grund af Corona-krisen har vi desværre været nødt til at aflyse årets Slagelse Open, som skulle 

have fundet sted i uge 34 i og omkring Vesthallen. Slagelse Open er en idræts- og aktivitetsuge for 

borgere med behov for støtte, som har været afholdt med succes de seneste 5 år.  

Ny DGI-pulje støtter projekter for børn og unge 

Hvis din forening er medlem af DGI og går med tanker om at igangsætte et nyt initiativ, som har til 
formål at fremme børn og unges bevægelsesglæde, så skulle I tage at tjekke DGI’s nye pulje ud.  

Puljen har navnet ”Flere aktive børn og unge på Sjælland” og støtter projekter, som sigter på at få 
flere børn og unge til at dyrke idræt og blive ved med at være aktive. Puljen har særligt fokus på 

nye målgrupper i foreningerne, herunder inaktive, senstartere og tidligere medlemmer.  

Den nye pulje kan bl.a. yde tilskud til opstart af nye initiativer samt til konsulenthjælp fra DGI og 
kan udover DGI’s medlemsforeninger også ansøges af dag- og uddannelsesinstitutioner i DGI Midt- 

https://www.slagelse.dk/media/17557341/sommeroversigt-over-camps-i-foreningslivet-2020.pdf
mailto:sigje@slagelse.dk
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/aaben-skole-partnerskabspuljen
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og Vestsjællands område. Puljen kan søges løbende frem til 2023, og det er muligt at søge op til 
30.000 kr. pr. projekt pr. år. Dog kan det samme projekt ansøges i flere år. Du kan læse mere om 
puljen og finde ansøgningsskemaet til den her. 

Bliv en del af 100 dages festen for Tour de France 

Hvis du eller din forening/aktive fællesskab gerne vil afholde en spændende event, som både kan 
være med til at synliggøre, at Tour de France 2021 kommer til kommunen, samt skabe endnu me-

re Tour-feber op til løbet, så hører vi meget gerne fra dig.  

Du kan tilmelde din event til 100 dages festen for Touren via kommunens hjemmeside. Her kan du 

i øvrigt også tilmelde dig vores kvartalsvise Tour de France-nyhedsbrev. I de 100 dage op til Tou-
ren vil der hver dag være et nyt arrangement eller historie.  

Du kan også synliggøre din event via #tourenoverbroen på Instagram samt ved at gøre Facebook-

siden "Touren over Broen" til medarrangør.   

 

Bliv frivillig til en af verdens største sportsevents 

Det er bestemt ikke kun gennem spændende events, at du eller din forening kan være med til at 
understøtte afholdelsen af Tour de France 2021.  

Når Tour de France-feltet gæster Slagelse Kommune den 3. juli og bl.a. kommer forbi Stillinge 

Strand, Frølunde, Svenstrup, Musholm og Halsskov Færgehavn har vi nemlig brug for frivillige 
hænder til at løse de mange forskellige opgaver, som er forbundet med afviklingen af Tour-etapen.  
 
Du kan både være frivillig som enkeltperson eller via din forening. Foreningen vil modtage en min-
dre godtgørelse for din/jeres indsats. Alle frivillige modtager desuden en helt unik, officiel Tour de 

France Grand Départ Copenhague tøjpakke samt forplejning.  
 
Vagterne som frivillig kan veksle mellem trafikofficial, parkering, service og oprydning. Og du kan 
tilmelde dig som frivillig her. Husk ved tilmelding at skrive navnet på din evt. forening.  

Medlemsfremgang i kommunens idrætsforeninger 

De seneste medlemstal fra DGI og DIF’s Bevæg dig for livet -samarbejde viser en positiv udvikling 
for foreningsidrætten i Slagelse Kommune. Således er idrætsforeningerne i Slagelse Kommune i 
perioden 2018 til 2019 gået 337 medlemmer frem.  

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midt-og-vestsjaelland/artikler/ny-pulje-skal-styrke-flere-boern-og-unges-bevaegelsesglaede
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/idraet-og-talent/tour-de-france-2021
https://www.facebook.com/Tourenoverbroen/
https://www.slagelse.tourfrivillig.dk/
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Blandt de foreninger, som har oplevet den største medlemstilgang, er Tårnborg IF, som ellers var 
inde i en negativ periode for få år siden, hvor klubbens svømmeafdeling lukkede, og hvor forenin-
gen gennem flere år havde mistet mange medlemmer.  

Men bl.a. gennem fokus på fornyelse og udvikling, rekruttering af unge instruktører, oprettelse af 
nye aktiviteter som floorball og esport samt at skabe synergi mellem unge og ældre medlemmer og 
udnytte de sociale medier til at fortælle positive historier om foreningen er det lykkedes Tårnborg 
IF at få vendt udviklingen i foreningen.  

Fra 2018 til 2019 er medlemstallet vokset med 143 medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 

42,8 %. Tårnborg IF har i dag også lettere ved at skaffe sponsorer end tidligere. Og foreningen 
blev tilmed kåret som årets forening i DGI Midt- og Vestsjælland i 2018.  

Formanden for Tårnborg IF, Troels Christensen, giver følgende gode råd til andre foreninger:  

1. Sats på nye aktiviteter, som naboforeningerne ikke udbyder 

2. Spørg folk direkte, om de kunne tænke sig at være med som medlemmer eller instruktører 

3. Sørg for uddannelse af de unge instruktører 

4. Vær backup for de unge, når de har brug for det 

5. Udnyt ressourcer og hjælp hinanden på tværs af afdelinger 

 

Lån Tour de France målportal til dit arrangement 

Skal du eller din forening afholde et løb, en konkurrence eller en anden event, hvor I godt kunne 

bruge en målportal og et telt? 

 

Så har I mulighed for helt kvit og frit at låne den målportal og det telt, som kommunen har indkøbt 

i anledning af Tour de France 2021. Målportalen er todelt og kan derfor bruges over veje. Teltet er 

ca. 4 x 4 meter, og der følger to pop-up borde med. Skriv en mail til pukhv@slagelse.dk, hvis I 

gerne vil låne portalen og teltet. Begge dele kan lånes frem til den 1. juli 2021.  

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.  

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme i slutningen af august 2020.  
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