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Kære aktive fællesskaber på fritidsområdet 

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

 

Sommeren var spækket med sjove aktiviteter 

Takket være en ny Pulje til sommerferieaktiviteter og en stor indsats fra de lokale aktører på kul-
tur- og fritidsområdet var sommerferieugerne i år fyldt med ekstraordinært mange sjove aktiviteter 
og tilbud til kommunens børn og unge. 

I alt støttede puljen, som blev oprettet af et flertal i Folketinget, og administreret af Kultur- og Fri-

tidsafdelingen, hele 327 forskellige lokale aktiviteter. Og vi modtog hele 96 ansøgninger.  

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, som bidrog til at give kommunens børn og unge en 

ekstra sjov sommerferie i år. Du kan se en kort video med nogle af de mange aktiviteter her:  

Hvad betyder nye Corona-tiltag for foreninger?  

På grund af stigende smittetal i samfundet præsenterede Regeringen fredag den 18. september en 

række nye restriktioner, og enkelte af disse har betydning for jeres aktiviteter. 

Forsamlingsforbuddet er blevet nedsat, og det betyder, at der frem til den 4. oktober ikke må være 

forsamlet mere end 50 personer på samme tid og sted t il jeres aktiviteter, stævner, kampe mv.  

Man må dog gerne tidsopdele stævner, og hvis stævnet foregår over store geografiske arealer, må 

man stadig være op til 500 personer.  

Derudover anbefaler både Regeringen og DIF, at alle sociale aktiviteter i fritidstilbud (fx klubfester) 

aflyses frem til den 4. oktober. Og det er et krav, at der bæres mundbind i klubhuse med caféer el-

ler restauranter, når man fx står i kø eller går på toilettet, ligesom der skal lukkes ned kl. 22.00. 

 

På DIF’s og DGI’s hjemmeside kan I finde retningslinjer for idrætsaktiviteter samt finde idrætsor-

ganisationernes anbefalinger og vejledninger. I kan fx læse, hvad I bør gøre, hvis et af jeres med-

lemmer bliver smittet med COVID-19.  

https://www.facebook.com/watch/?v=3349548768494540&extid=lT5nYOYpo5hl967D
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi
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Gode råd til at få flere unge frivillige 

På baggrund af de to inspirationsoplæg og paneldebatten til temamødet om Unge og frivillighed 

den 1. september 2020 har vi nedenfor oplistet 11 gode råd til at få flere unge til at engagere sig i 

frivilligopgaver i forenings- og fritidslivet.  
 

1. Giv de unge ansvar, men hjælp til, hvis de har behov for støtte. 

2. Beløn de unge, da deres tid er begrænset. Et lønnet instruktørjob kan betyde, at de ikke og-

så skal finde tid til et fritidsjob. Hvis I ikke kan udbetale løn, så beløn dem med goder, fx 

træningstøj.  

3. Sørg for, at de unge løbende kan udvikle sig i deres opgaver og også kan få nye opgaver. 

4. Skab et miljø, hvor de frivillige kan have det rart sammen og sparre med hinanden. 

5. Reagér hurtigt på de unges idéer, så deres interesse fastholdes. 

6. Blød op for de regler, strukturer og beslutningsprocesser, der står i vejen for, at de unge 

kan skabe idéer. Vær fleksibel og hav tillid til de unge.  

7. Spørg de unge, om de vil være frivillige (ellers siger de ikke ja). 

8. Beskriv de unges opgaver som frivillige og gør det sammen med de unge. 

9. Brug de unge til at rekruttere andre unge. 

10. Gør noget andet, end det I plejer. Fokusér på en ny aktivitet eller et nyt emne, som optager 

de unge (fx bæredygtighed og klima). 

11. Husk at de unge er mere på Instagram end på Facebook.  

 

Du kan finde flere gode pointer fra temamødet på kommunens hjemmeside. 

 

Søg midler til rekvisitter eller udvikling 

Nu har din forening/dit aktive fællesskab igen mulighed for at søge Udviklingspuljen 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.  

Ansøgninger skal indsendes via skemaet på kommunens hjemmeside senest tirsdag den 20. ok-

tober. Der er i alt 110.789 kr. tilbage i puljen.  

Puljen har tidligere bl.a. givet tilskud til opstart af foreningerne Korsør Cable Park og Yoga Fitness, 

opstart af projektet ”Frivillig på vej” samt indkøb af bord-bænkesæt, Tacx Smarttræner m.m.  

https://www.slagelse.dk/tag-del/foreningsliv/for-foreninger/temamoeder-paa-det-folkeoplysende-omraade/temamoede-om-unge-og-frivillighed
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/udviklingspuljen
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Oplev kampen om dannebrogstrøjen 

Tour de France er nu overstået, men heldigvis er der godt nyt til alle os, som stadig har cykelfeber.  

Lørdag den 3. oktober lægger Danmarks største cykelstjerner nemlig vejen forbi Skælskør for at 

dyste om dannebrogstrøjen ved DM i enkeltstart. Start og mål bliver på havnen i Skælskør. Og ikke 

færre end 230 ryttere fordelt på fire klasser (Herre Elite, Dame Elite, Herre Junior og Dame Junior) 

stiller til start. Du kan se ruten her og i billedet ovenfor. 

Der bliver god mulighed for at opleve rytterne rundt om på ruten, og imens de varmer op. Og det  

forventes, at flere af de danske Tour-stjerner deltager.  

DM i enkeltstart bliver arrangeret af Slagelse Kommune, Slagelse Cykle Ring og Skælskør Er-

hvervsforening, og alle krav og anbefalinger fra myndighederne ift. COVID-19 vil blive fulgt. 

 

Hvem vandt årets idrætspriser? 

COVID-19 satte en stopper for Slagelse Guld-braget i marts, men heldigvis er det nu alligevel lyk-

kedes at få fejret sidste års guldvindere samt få uddelt årets prestigefyldte idrætspriser.  

Det skete ved to mindre, men meget hyggelige arrangementer, som blev afholdt medio august i 

VIP-lokalet i Spar Nord Arena Slagelse. Nedenfor kan du se, hvem der løb med årets idrætspriser: 

https://www.slagelse.dk/media/17824482/kort-over-ruterne.pdf
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 Ungdomsprisen: Kalle Madsen (VK Vestsjælland) 

 Lederprisen: Jørgen Dedenroth (Skælskør Eagles Floorball) 

 Initiativprisen: Maria Fussmann og Sarah Kracht (Korsør Amatør Bokseklub) 

 STE-prisen: Silas Knudsen (Slagelse Badmintonklub og Korsør Golf Klub) 

 Årets energibundt: Tina Venzel (Slagelse Boldklub & Idrætsforening) 

 Årets Idrætspræstation: Karoline Sloth Kjær (Slagelse Rideklub) 

Stort tillykke til både prisvinderne og sidste års guldvindere. Du kan se en kort video fra arrange-

mentet på kommunens Facebook-side.  

Husk at du allerede nu kan indstille guldvindere til honorering ved næste års Slagelse Guld samt 

indstille kandidater til kommunens idrætspriser. Det gør du via relevant skema på 

www.slagelse.dk/honorering. 

Liv Cantby vinder sin anden DM-titel 

Flere idrætters stævne- og turneringsaktiviteter er nu heldigvis kommet i gang igen oven på den 
ufrivillige Corona-pause.  

En af de idrætter, hvor det har været muligt at afvikle Senior DM, er atletik, og her brillerede flere 
lokale idrætsudøvere. 

Liv Cantby fra Korsør Atletik & Motion sikrede sig således med et kast på hele 45,20 meter i spyd-
kast sin anden DM-titel på seniorniveau i karrieren. Og klubkammeraten Jacob Binou Nielsen satte 
ved samme stævne to personlige rekorder i spydkast og vandt bronze, hvilket var hans første seni-

ormedalje nogensinde ved et DM. Stort tillykke til begge! 

 

Få støtte til aktiviteter for handicappede 

Hvis du eller din forening/dit aktive fællesskab gerne vil lave aktiviteter for handicappede, så er der 
hjælp at hente.  

https://www.facebook.com/watch/?v=341698777214036&extid=Mjm9qCSefm54gAYT
http://www.slagelse.dk/honorering
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Slagelse Kommune har nemlig en Handicappulje, hvorfra du kan søge om tilskud til bl.a. nye initia-
tiver for handicappede, handicaprelaterede rekvisitter, arrangementer for og med handicappede 
deltagere samt oprettelse af en ny forening med handicappede medlemmer.  

Handicappuljen har fx tidligere støttet afholdelse af Nordic Champions League i el-hockey samt ind-
køb af dobbelt-gokarts til handicapaktiviteter. 

Der er pt. 110.594 kr. tilbage i Handicappuljen, og du kan læse mere om puljen og indsende en 
ansøgning til den via kommunens hjemmeside.  

Bliv skarp til fundraising via webinarer og podcast 

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

I den kommende tid er der nemlig gode muligheder for via deltagelse i gratis webinarer at blive 
bedre til fundraising og dermed forbedre chancerne for at få del i de eftertragtede fondsmidler.  

Webinarerne nedenfor udbydes af dygtige fundraisere fra Fundraiseren, som bl.a. vil give tips og 

idéer til fondsansøgningen samt fortælle om faldgruber inden for fundraising. Webinarerne afholdes 
på Zoom og finder sted følgende dage: 

 Gratis fundraising-webinar den 6/10 kl. 10-11 – læs mere og tilmeld dig her.  

 Gratis fundraising-webinar den 3/11 kl. 10-11 – læs mere og tilmeld dig her.   

 Gratis fundraising-webinar den 1/12 kl. 10-11 – læs mere og tilmeld dig her.  

Hvis du gerne vil vide endnu mere om fundraising, kan du med fordel tjekke Fundraiserens podcast 

ud, hvor du kan få indblik i andres erfaringer med fundraising. Podcasten kan findes her.  

 

Afgiv et tilbud til Markedsføringspuljen 

Kalder alle idrætsudøvere, foreninger og events, der gerne vil synliggøre Slagelse Kommune som 

en attraktiv kommune og ikke mindst som en attraktiv idrætskommune. Nu er det nemlig tid til at 
indsende tilbud om markedsføring af kommunen i næste kalenderår/foreningssæson.  

Vi skal modtage dit tilbud senest den 1. december 2020, hvis det skal indgå i Kultur- og Fritids-
udvalgets behandling af de indkomne tilbud (og dermed fordeling af puljen) primo januar 2021. Du 
afgiver dit tilbud via skemaet på kommunens hjemmeside.  

https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/handicappuljen
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p9XwBjbSQkajKyEknv3y9w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4_vjYSkTRq-rCJ3y8ROiGg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_X1uAmuLKRZ6VLifIBAntYg
https://fundraiseren.dk/viden/podcasts/
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/markedsfoeringspulje
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I dit tilbud skal du bl.a. anføre værdien af den forventede mediedækning, værdien af opsatte re-
klameskilte med kommunens logo, værdien af kommunens logo på eliteudøvernes tøj samt det for-
ventede antal tilskuere, seere og læsere. 

Strandoprydningspuljen er åben for ansøgninger 
Nu er det igen muligt for borgere, foreninger, virksomheder mv. at søge om tilskud til at fjerne pla-

stik og andet affald fra de danske strande og kyster. 

Gennem Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje kan I søge op til 500.000 kr. til strandoprydningen. 

Tilskuddet kan fx gå til skraldeposer, forplejning og leje af større udstyr. Der skal uddeles i alt 2,1 
mio. kr. fra puljen i denne omgang. Og aktiviteterne skal finde sted i 2020/2021. 

Miljøstyrelsen skal modtage din ansøgning senest mandag den 19. oktober kl. 15.00. Du kan 

læse mere om Strandoprydningspuljen på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

Endelig kan det nævnes, at foreninger mv. har mulighed for at få hjælp fra kommunens Entrepre-
nørservice til fx kort og koordinering. 

 

Fun2Move udvider med nyt tilbud 

Startskuddet har nu lydt til endnu en spændende Fun2Move-sæson, og i denne sæson er der et 

spritnyt tilbud til børn og unge, nemlig boldspil. 

Korsør IF2018 er således blevet en del af Fun2Move og har træning torsdage kl. 18.30-19.30 i Sto-

rebæltshallen.  

Dermed er der nu mulighed for at gå til Fun2Move i 3 forskellige foreninger i kommunen. Udover 

Korsør IF2018 deltager følgende 2 foreninger i indsatsen:  

 Marievang IF (tirsdage kl. 18.40-19.40 i Marievangsskolens gymnastiksal).   

 SVØM Slagelse Korsør (torsdage kl. 17.45-19.00 i springbassinet i Korsør Svømmehal 
samt torsdage kl. 17.30-18.30 og 18.30-19.30 i det lille bassin i Slagelse Svømmehal, når 
svømmehallen er færdigrenoveret). 

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. Prisen pr. sæson er kun 350 kr.  

På kommunens hjemmeside kan du læse mere om Fun2Move samt finde relevant kontaktinfo mv.  

https://mst.dk/affald-jord/affald/saerligt-for-borgere-om-affald/strandoprydningspuljen/
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/projekter-og-samarbejde/fun2move
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Vigtig info om manglende sprit i hallerne 

Fritidsafdelingen modtager i øjeblikket mange henvendelser omkring manglende sprit i kommunens 

idrætshaller. Vi prøver at følge med, men oplever desværre, at spritten flere steder forsvinder eller 
tømmes, næsten lige så hurtigt som den sættes op! 

Vi arbejder derfor på en fremtidssikret løsning. Indtil den kommer, så sørg for at vaske hænder, 
hvis der mangler sprit i hallen. Det er faktisk endnu mere effektivt end blot at spritte af! 

Ny DGI-podcast om børns motorik  

DGI har udgivet en række meget lærerige podcasts om børns motorik, hvor både DGI-konsulenter 

og foreningspersoner med særlig viden om motorik deler ud af deres gode erfaringer.  

Jeppe Jørgensen fra Slagelse Badmintonklub medvirker i den fjerde podcast omhandlende muskel-

led-sansen, hvor han deler ud af de gode erfaringer med miniton-konceptet (badminton tilpasset 

yngre børn), som klubben bruger både på dens forældre/barn-hold samt i dagtilbuddene i forbin-

delse med Åben Dagtilbud Partnerskabsaftalen. 

Podcast-rækken er særligt målrettet til trænere og forældre og kan findes her. 

 

Status på Slagelse Talent & Elite 

Slagelse Kommune er Team Danmark Elitekommune og er det foreløbigt frem til den 31. december 

2020. Der arbejdes dog lige nu på en ny aftale fra 2021 og 4 år frem. 

Kommunen samarbejder med Nymarkskolen, ungdomsuddannelserne samt de 6 prioriterede idræt-

ter og foreningerne inden for disse om at skabe de bedste rammer i både skole og sport for talent-

fulde unge mennesker. Pt. er der omkring 150 atleter, som har glæde af ordningen. 

Atleterne får gennem Slagelse Talent & Elite mulighed for morgentræning og for at være en del af 

et ambitiøst fællesskab. De får også adgang til træningsfaciliteter, relevante kurser (fx indenfor 

sportspsykologi og ernæring). Og de kan få hjælp af behandlere til screening, ligesom koordinato-

rer hjælper atleterne med at få hverdagen til at køre. 

Hvis der er idrætter, som har ambitioner om at være en større del af dette, er de meget velkomne 

til at kontakte Slagelse Talent og Elite på følgende mails: olica@slagelse.dk / majbf@slagelse.dk. 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/dgi-podcast/dgi-podcast-6-trin-til-bedre-motorik
mailto:olica@slagelse.dk
mailto:majbf@slagelse.dk
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Få hjælp til medlemsrekruttering og -fastholdelse 

Hvis din forening/dit fællesskab mangler lidt inspiration til, hvordan I kan tiltrække og fastholde 

voksne borgere fra lokalområdet, så er der hjælp at hente. DIF og DGI afholder nemlig i den kom-

mende tid 2 gratis webinarer om netop dette emne.  

Det første webinar bliver afholdt tirsdag den 6. oktober kl. 19.30-20.30 og har fokus på rekrut-

tering af nye medlemmer. Her vil I få indblik i relevante værktøjer til at tiltrække nye voksne med-

lemmer. For eksempel oprettelse af nye aktiviteter samt brug af sociale medier og eksisterende 

medlemmer. Læs mere om webinaret her. Bemærk, at der kun er 200 pladser.  

Det andet webinar bliver afholdt tirsdag den 10. november kl. 19.30-20.30 og omhandler, 

hvordan I tager godt imod nye medlemmer og giver dem lyst til at blive i klubben. Til webinaret vil 

I gennem oplæg og en konkret case få idéer, værktøjer og inspiration til fastholdelse af medlem-

mer. Læs mere om webinaret her. Bemærk, at der kun er 200 pladser. 

Vigtige frister i de kommende måneder 

 Torsdag den 1. oktober: Frist for ansøgninger om tilskud til voksenundervisning (aften-
skoler). Du finder de relevante skemaer her.  

 Tirsdag den 20. oktober: Frist for ansøgninger til Udviklingspuljen (2. uddeling i 2020). 
Du søger om tilskud her.  

 Søndag den 1. november: Frist for indsendelse af budgetskema som grundlag for ansøg-

ning om lokaletilskud. Du udfylder og indsender skemaet via Webbook.  
 Søndag den 1. november: Frist for ansøgninger til STE-puljen. Samarbejdsklubber inden 

for de prioriterede idrætter i Team Danmark-samarbejdet kan søge om tilskud her.  
 Tirsdag den 1. december: Frist for at afgive markedsføringstilbud til kommunen. Du ind-

sender dit tilbud her. 
 Tirsdag den 15. december: Sidste chance for at søge om tilskud til leder- og instruktør-

uddannelse for 2. halvår 2020. Du søger via Webbook.  
 Fredag den 15. januar: Sidste chance for at indstille medlemmer/hold til idrætshonore-

ring. Du indstiller her.  

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 november 2020.  

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/9/gratis-s-webinar-s---s-tiltraek-s-nye-s-medlemmer-s-og-s-fast-s-de-s-gamle
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/9/gratis-s-webinar-s---s-tiltraek-s-nye-s-medlemmer-s-og-s-fast-s-de-s-gamle
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/tilskud-til-voksenundervisning
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/udviklingspuljen
https://book01.webbook.dk/slagelse/borgerportal/
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/ste-puljen
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/markedsfoeringspulje
https://book01.webbook.dk/slagelse/borgerportal/
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/idraet-og-talent/idraetshonorering
mailto:caspe@slagelse.dk

