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Kære aktive fællesskaber på fritidsområdet 

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

 

Nu ruller Fællesskabsbussen – skal I med? 

Endnu flere skal have kendskab til de mange fantastiske foreninger og fællesskaber, der findes 

rundt omkring i Slagelse Kommune, og ikke mindst hvordan man kan blive en del af dem. Og det 

skal den spritnye Fællesskabsbus hjælpe med.  

 
Fællesskabsbussen er en rullende guide til lokale fællesskaber og tilbud, og i bussen kan borgerne 

fx få info om lokale foreninger, holdstart, kommende foredrag og andre aktiviteter - og møde nogle 

af jer foreninger og fællesskaber.   

 

Fællesskabsbussen er således en god mulighed for at synliggøre jeres spændende aktiviteter for 

potentielle nye medlemmer og frivillige. Og I kan både deltage ved hjælp af foldere, flyers e.l. og 

ved fysisk fremmøde. 

 

Foreløbigt frem til efterårsferien kører Fællesskabsbussen hver uge ud til et nyt lokalområde. Du 

kan finde mere info om Fællesskabsbussen, og hvornår den kommer forbi jeres lokalområde, på 

Frivilligcenter Slagelses Facebook-side.  

 

Hvis dig og din forening/dit fællesskab gerne vil med på bussen, kan I kontakte Frivilligcenter Sla-
gelse på tlf. 51 40 90 73/ tlf. 20 29 89 04 eller på mailen info@frivillig-slagelse.dk.  

Få tilskud til genstart eller planlagte aktiviteter 

Så er der godt nyt til foreninger, der er blevet negativt påvirket af Corona.  

DIF/DGI har tidligere på året etableret en Pulje for planlagte aktiviteter, hvor idrætsforeninger 

kan søge om tilskud, hvis de pga. svigtende indtægter som følge af Corona-restriktioner i somme-

ren 2021 nu mangler penge til at kunne gennemføre planlagte aktiviteter i resten af 2021.  

https://www.facebook.com/faellesskabsbussen
mailto:info@frivillig-slagelse.dk
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I kan for eksempel søge om tilskud til planlagte træneruddannelser, planlagte camps eller planlagt 

opstart af nye aktiviteter.  

Puljen kan søges frem til mandag den 25. november, og det er ikke et krav, at din forening er 

medlem af DIF/DGI. Bemærk at din forening kun kan få tilskud fra puljen én gang, og at der kun 

kan søges til ét overordnet formål pr. ansøgning. Læs mere om puljen på DIF’s hjemmeside.  

Her kan du også finde DIF/DGI’s Genstartspulje, hvor idrætsforeninger frem til mandag den 

25. oktober kan søge om tilskud til at skabe gratis aktiviteter og oplevelser for alle. Det kan fx 

være åbent hus-arrangementer for nye medlemmer, særlige aktiviteter i forbindelse med sæson-

start eller indkøb af idrætsmateriel til brug for igangsættelse af aktiviteterne.  

Kom med din mening om Budget 2022-2025 

Den politisk indgåede budgetaftale for 2022-2025 er nu sendt i høring, og alle foreninger, ak-

tive fællesskaber mv. har dermed mulighed for at give deres mening til kende.  

På kommunens hjemmeside kan du både finde budgetaftalen og de tilhørende bilag samt få mere 

info om høringsprocessen. Kapitlet om kultur- og fritidsområdet i budgetaftalen kan findes her.  

Fristen for indsendelse af høringssvar til brug for 2. behandlingen af Budget 2022-2025 er onsdag 
den 22. september kl. 12.00. Du kan indsende dit høringssvar via mailen budgetogplanlaeg-
ning@slagelse.dk eller postadressen Stab for Økonomi og Digitalisering, Budget, Analyse og Data, 
Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse. 

 

Floorball for kræftramte udvider med nyt hold 

En kræftdiagnose behøver ikke at være nogen hindring for holdånd og socialt samvær.  

Kræftramte mænd har derfor siden 2017 haft mulighed for at gå til floorball og derigennem få både 

god motion og et pusterum fra en hverdag med sygdom. Og nu er der i samarbejde med Firma-

idræt Slagelse også startet et hold op for kræftramte kvinder.  

Kvinderne træner fredage kl. 16.00-18.00 i Vesthallen. Det koster 300 kr. at gå på holdet, og 

du behøver ikke at tilmelde dig på forhånd. Du kan bare møde op og se, om floorball er noget for 

dig. Du kan læse mere om tilbuddet på kommunens hjemmeside.  

https://www.dif.dk/da/forening/stoette
https://www.slagelse.dk/kommunen/oekonomi-og-statistik/budget/budget-2022
https://www.slagelse.dk/media/19331224/25-kultur-og-fritidsudvalget.pdf
mailto:budgetogplanlaegning@slagelse.dk
mailto:budgetogplanlaegning@slagelse.dk
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/idraet-og-talent/floorball-for-kraeftramte-kvinder
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Mændene træner mandage kl. 13.00-14.30 og torsdage kl. 10.30-12.00 i UV-Hallen. Også 

her koster det 300 kr. at være en del af holdet, og der er ikke krav om forudgående tilmelding. Du 

kan læse mere om tilbuddet på kommunens hjemmeside. 

Kursus for foreninger og frivillige om autismebørn 

Nu har både din forening og jeres frivillige mulighed for at blive klædt bedre på til at lave aktivite-

ter og tilbud for børn med autisme.  

Mandag den 11. oktober kl. 18.00-20.00 i VIP-lokalet i Spar Nord Arena Slagelse afholder Fri-

tidsafdelingen et kursus, hvor I bl.a. kan få viden om, hvad autisme er, og hvordan I som forening 

og frivillige kan håndtere børn med autisme.  

I vil få undervisning i tilrettelæggelse af træning og aktiviteter for børn med autisme, herunder 

hvilke fysiske rammer det kræver. Og I vil få værktøjer til konflikthåndtering. 

Underviser på kurset er Pia Jennet, der siden 2004 har arbejdet med mennesker med autisme, 

ADHD og andre diagnoser. Hun er desuden ejer af Vennely Autisme Center og Atlas Autismecenter. 

Tilmelding skal ske via skemaet på kommunens hjemmeside senest torsdag den 7. oktober. Der 

vil være forplejning/aftensmad til kurset.  

 

Husk at indstille medlemmer til Slagelse Guld 

Husk at I allerede nu via Slagelse Kommunes hjemmeside kan indstille guldvindere til honore-
ring ved næste års Slagelse Guld. 

Her kan I også indstille kandidater til vores 5 idrætspriser Ungdomsprisen, Lederprisen, Initia-

tivprisen, Slagelse Talent & Eliteprisen og Årets idrætspræstation.  
 
Vi skal modtage jeres indstillinger senest søndag den 16. januar.  

Sidste chance for at deltage i fotokonkurrence 

Hvis du ikke nåede at deltage i vores store fotokonkurrence på fritidsområdet, hvor man kan 
vinde hele 5.000 kr. til sin forening, så er der hjælp at hente.  

For vi har forlænget fristen for indsendelse af fotos til mandag den 20. september, så vi kan få 
endnu flere gode billeder af de mange spændende fritidsaktiviteter, som kommunen har at byde på.  

https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/idraet-og-talent/floorball-for-kraeftramte-maend
https://www.slagelse.dk/tag-del/foreningsliv/for-foreninger/kursus-for-foreninger-om-boern-med-autisme
http://www.slagelse.dk/honorering
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Hvis du gerne vil deltage i konkurrencen, skal du indsende dit bedste billede af en fritidsaktivitet + 

en kort billedtekst til fritid@slagelse.dk. 

Billedet skal være taget i år i Slagelse Kommune, og du skal have samtykke af personerne på bille-

det til, at du kan indsende billedet, og at vi må bruge billedet til markedsføring efterfølgende. 

 

Du kan læse mere om fotokonkurrencen på Slagelse Kommunes hjemmeside. 

Opfølgning på temamødet den 15/9  

Onsdag den 15. september afholdt Kultur- og Fritidsudvalget og Fritidsafdelingen temamøde om 

kultur- og fritidslivets fremtid. 

Cirka 70 kultur-, forenings- og fritidsaktører deltog i mødet, og aftenen bød på oplæg fra fremtids-

forsker Bugge Holm Hansen og frivillig i projekt Livsparken i Hashøj Nordvest, Rie Thomsen.  

Bugge Holm Hansen bidrog med perspektiver på, hvilke udfordringer idræts-, fritids- og kulturli-

vet står over for både globalt og nationalt. Og blandt de fremmødte blev det debatteret, hvordan 

disse tendenser og trends kan påvirke os lokalt. 

Rie Thomsen fortalte om det lokale udviklingsprojekt Livsparken, hvor lokale aktører ønsker at 

skabe et værested for den lokale ungdom. Hun gav blandt andet de fremmødte et indblik i arbejds-

processen og fokusset på at inddrage de unge.  

Hvis du ikke kunne deltage i temamødet, men gerne vil have indblik i de gode pointer, så fortvivl 

ej. For slides og referat vil snarest muligt blive lagt 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 nye rekvisitter, nye initiativer med et folkeoplysende formål, oprettelse af en ny forening eller 

etablering af partnerskaber om løsning af en konkret opgave.  

Du kan læse mere om puljen og indsende en ansøgning til den via kommunens hjemmeside. Vi skal 

modtage din ansøgning senest onsdag den 20. oktober. Der er i alt 78.762 kr. tilbage i årets pulje.  

Puljen har tidligere givet tilskud til bl.a. indkøb af ketsjere, våddragter og golfudstyr til udlån, indkøb 

af E-jolle, springstøtter og trampoliner samt opstart af motionsfodbold for drenge.  

mailto:fritid@slagelse.dk
http://www.slagelse.dk/fotokonkurrence
http://www.slagelse.dk/temamoeder2021
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/udviklingspuljen
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Bliv oprettet i Winkas Air helt gratis 

Som vi fortalte om i seneste nyhedsbrev, har din forening mulighed for helt gratis at blive oprettet i 

Winkas AIR, der er et online-system til let håndtering af medlemmer, hold, økonomi, kontingen-

ter, regnskabsaflæggelse, kommunikation, deling af dokumenter og meget mere.  

Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 50.000 kr., således at 50 foreninger på kultur- og fritidsom-

rådet efter ”først-til-mølle-princippet” kan få dækket opstartsgebyret på 1.000 kr. Efterfølgende vil 

din forening skulle betale ca. 2.000 kr. om året i abonnement.  

Hvis du vil vide mere om systemet, kan du med fordel deltage i de to virtuelle opstartsmøder, 

der bliver afholdt torsdag den 23. september og onsdag den 13. oktober (begge dage kl. 19-

20). Du kan få mere info om møderne på Facebook-siden Hvad sker der i Slagelse.   

Oprettelse sker via kontakt til WinKAS Air på tlf. 70 20 64 74 eller på mailen salg@winkas.dk. 

Få sparring til din ansøgning om lokaletilskud 

Er du i tvivl om, hvad der er vedligehold, og hvad der er forbedringer, når du skal søge om lokaletil-

skud til din forening? Eller har du et andet spørgsmål om lokaletilskud? Så er der hjælp at hente.  

For mandag den 1. november kl. 19.00-20.00 holder Fritidsafdelingen virtuelt ”Åbent hus”, 
hvor du kan få hjælp til din ansøgning om lokaletilskud og få svar på, hvilke driftsudgifter din 
forening kan medtage i jeres ansøgning om lokaletilskud.  

Vi vil især komme ind på forskellen på vedligeholdelse og forbedringer, da sidstnævnte skal søges 
via vores Idræts- og Fritidspulje. Du kan finde mødet på Webex.  

Bemærk at din forening i år som noget nyt ikke skal indsende budgetskema til brug for jeres ansøg-
ning om lokaletilskud.  

 

Uge 41 byder på masser af gratis motion 

Uge 41 er hele Danmarks motionsuge, hvor alle danskere kan dyrke motion hver dag.  

Målsætningen er, at alle har mulighed for at prøve noget nyt og mærker det fællesskab, som idræt 

i skolen, på arbejdspladsen og i foreningerne har at byde på. Et fællesskab, der rummer meget 

mere end bare at bevæge sig sammen.   

https://www.facebook.com/hvadskerderislagelse/events/admin/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_admin_bar%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22page_id%5C%22%3A292927457424678%7D%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
mailto:salg@winkas.dk
https://slagelse.webex.com/slagelse/j.php?MTID=mb40260e19076482824ea1ede6f603128
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Alle foreninger, fritidstilbud, organisationer, aktive fællesskaber mv. har mulighed for at oprette 

gratis bevægelsestilbud, som borgerne kan deltage i.  

Det sker via Danmarks Motionsuges hjemmeside, hvor alle de gratis bevægelsestilbud vil blive 

synliggjort, så borgerne kan finde og melde sig til de aktiviteter, de brænder allermest for.  

Ugen kulminerer med Skolernes Motionsdag og Arbejdspladsernes Motionsdag fredag den 15/10.  

Det er DR, der er initiativtager til motionsugen, og både Aftenshowet, P3 og P4 vil sætt e fokus på 

motion hele ugen og besøge en række af aktiviteterne. Så måske kommer de også ud til jer! 

Hvis I har brug for sparring eller opmærksomhed på jeres tilbud, er I meget velkomne til at skrive 

til andon@slagelse.dk. 

 

Vær med til at fejre Fodsporets fødselsdag 

Fodsporet er en ca. 48 km lang natursti, som er anlagt på den nedlagte jernbanestrækning mellem 

Slagelse-Næstved og Dalmose-Skælskør. Her kan du gå, løbe, cykle eller lufte hunden i snor på en 

2,5 meter bred asfalteret sti gennem de smukke afvekslende sydvestsjællandske landskaber.  

Siden anlæggelsen er Fodsporet flittigt blevet benyttet af både lokale borgere og turister til trans-

port og diverse idrætsaktiviteter. Og IDAN-undersøgelsen af borgernes motions- og idrætsvaner fra 

2019 viste, at Fodsporet er kommunens mest benyttede idrætsfacilitet.  

I år fylder Fodsporet 10 år, og det markeres i oktober. Fødselsdagsfejringen bliver skudt i gang i 

Dalmose lørdag den 9. oktober, hvor lokale aktører står for forskellige aktiviteter. Og i uge 41 

vil lokale aktører og foreninger arrangere forskellige aktiviteter på ruten.  

Hvis dig og din forening/dit aktive fællesskab også gerne vil stå for en aktivitet på Fodsporet, eller 

hvis I har gode idéer til fejringen, så er I meget velkomne til at kontakte tovholder Anne Håkan-

Donaldson på mailen andon@slagelse.dk. 

Fejringen markerer samtidig starten på et nyt 3-årigt projekt og samarbejde mellem Slagelse, 

Næstved og Sorø Kommuner om at få synliggjort naturarealer og få bundet Fodsporet sammen 

med nye ruter i en lokal forankring.  

http://www.danmarksmotionsuge.dk/
https://skolernesmotionsdag.dk/
mailto:andon@slagelse.dk
mailto:andon@slagelse.dk
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Hvordan står det til med bevægelse i kommunen? 

Den 6. september blev resultaterne af SDU’s landsdækkende forskningsprojekt Danmark i Bevæ-

gelse offentliggjort.  

Undersøgelsen bygger på svar fra mere end 163.000 danskere og er den hidtil største danske un-
dersøgelse af, hvordan, hvor ofte og hvorfor voksne danskere bevæger sig. Og for første gang er 
bevægelse blevet undersøgt helt bredt. Det vil sige både bevægelse i hjemmet, på job/uddannelse, 
under transport og i fritiden.  

I Slagelse Kommune har 1.807 borgere fra 15 år og op deltaget i undersøgelsen. Og resultaterne i 
Slagelse Kommune er sammenholdt med gennemsnittet for hele landet og med gennemsnittet for 
provinsbykommunerne med en befolkningssammensætning, der svarer til Slagelse Kommune.  

Undersøgelsen viser fx, at borgerne i Slagelse Kommune generelt er mere aktive i hjemmet, end det 
er tilfældet i sammenlignelige kommuner og i gennemsnittet på landsplan.  

Resultaterne fra Slagelse Kommune kan ses i denne rapport. På Danmark i Bevægelses hjem-
meside kan du få mere info om forskningsprojektet og se resultaterne fra de andre kommuner.  

  

Kom til Åben Skole-netværksmøde  

Kalder alle lærere og idrætsforeninger med interesse for idrætspartnerskaber på skoleområdet! 

Onsdag den 27. oktober kl. 15.15-17.00 bliver der i den store sal på Slagelse Bibliotek afholdt 

inspirations- og netværksmøde om Åben Skole Idrætspartnerskaber.  

Formålet med mødet er at styrke samspil, samarbejde, planlægning og netværk mellem idrætslæ-

rere og Åben Skole Partnerskabsaktører. Og der vil også være gode muligheder for videns- og erfa-

ringsudveksling samt at få inspiration, information og idéer til at styrke samarbejdet om Åben 

Skole på tværs af skoler og idræts- og fritidslivet.  

Mødet er både for foreninger og lærere, der allerede indgår i Åben Skole Idrætspartnerskaberne, 

og for alle dem, der er interesseret i at blive en del af samarbejdet. 

Tilmelding skal ske til faglig konsulent i idræt og bevægelse, Anne Håkan-Donaldson, på tlf. 24 90 

77 23 eller mailen andon@slagelse.dk senest den 15. oktober. 

https://www.sdu.dk/da/forskning/danmark_i_bevaegelse/~/-/media/59d861b5690a4d399ca6e3edd9924901.ashx
http://www.danmarkibevægelse.dk/
http://www.danmarkibevægelse.dk/
mailto:andon@slagelse.dk
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Nu bliver oversigter fra HallMonitor offentliggjort 

Som led i pilotprojektet ”Meget mere haltid” modtager Fritidsafdelingen hver uge en aktivitetsoptæl-
ling fra de HallMonitor-kameraer, der er placeret i kommunale og selvejende haller.  

Det er en simpel oversigt, som viser, hvor mange der har været til stede i en specifik hal på et givent 
tidspunkt. Målingerne sker hver halve time (kvart over og kvart i) i faciliteternes åbningstider alle 
ugens dage. Oversigterne bruges som et dialogværktøj til bedre udnyttelse af faciliteterne, og der er 
ikke noget hemmeligt i oversigterne.  

Derfor vil vi fra 1. september 2021 offentliggøre oversigterne i Winkas, så alle kan følge med. 

Hver uge vil der blive lagt en oversigt op i Winkas, som viser aktiviteten i den forgangne uge.  

Vi håber, at oversigterne kan inspirere foreninger mv. til endnu bedre udnyttelse af hallerne og til 

afbooking af tider, som ikke skal bruges alligevel, så andre kan få glæde af dem. 

Bliv klogere på Land Art og City Dressing 

Næste år har vi æren af at byde Tour de France-feltet velkommen til vores skønne kommune. Og vi 

får samtidig mulighed for at vise vores område frem fra sin bedste side til millioner af tv-seere.  

Derfor inviterer Destination Sjælland alle interesserede foreninger mv. til en workshop, hvor må-

let er at lufte gode idéer til Land Art og City Dressing og inspirere hinanden.  

Der vil være oplæg ved Frank Hyldgaard, som stod i spidsen for Land Art og City Dressing, da Giro 

d’Italia gæstede Herning i 2012, og desuden var med til at arrangere VM i ishockey i 2018.  

Herefter vil der være en workshop ved Kasper Møgelvang fra Orange Elevator og en orientering om 

relevante puljer ved Destination Sjælland.  

Workshoppen finder sted torsdag den 23. september kl. 18.00-21.30 på To Øl City i Svinninge. 

Det er gratis at deltage, men der bliver opkrævet et gebyr ved udeblivelse. 

Tilmelding skal ske via Destination Sjællands hjemmeside senest dagen før workshoppen.  

Stadig penge at søge i Fritids puljer 

Hvis dig og din forening sidder med fx en god idé til et nyt tiltag, gerne vil afholde et arrangement, 
har et brændende facilitetsønske eller mangler nye rekvisitter, så er der hjælp at hente.  

https://destinationsjaelland.dk/om-destination-sjaelland/partnerportal/bliv-netvaerkspartner/kommende-netvaerksmoeder/land-art-city-dressing-tour-de-france-workshop/
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For der er stadig midler at søge i følgende puljer på fritidsområdet: 
 

 Idræts- og Fritidspuljen (176.397 kr.) 

 Udviklingspuljen (78.762 kr.) 

 Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse (46.811 kr.) 

 Handicappuljen (55.000 kr.) 

 Åben Skole Partnerskabspuljen (22.428 kr.) 

 Markedsføringspuljen (57.378 kr.) 

Du kan finde alle puljerne i puljeoversigten på kommunens hjemmeside. Inde på den enkelte pulje-

side kan du se, hvem du kan kontakte, hvis du gerne vil have sparring til din ansøgning.  

 

Afgiv et tilbud til kommunen om markedsføring 

Så er det igen muligt for idrætsudøvere, foreninger og events at indsende tilbud om markedsføring 
af Slagelse Kommune som en attraktiv idrætskommune.  

Vi skal modtage jeres tilbud til Markedsføringspuljen senest den 1. december 2021, hvis det 
skal indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af de indkomne tilbud (og dermed fordelingen af 
puljen) primo januar 2022. I skal indsende jeres tilbud via skemaet på kommunens hjemmeside.  

I tilbuddet skal du bl.a. anføre værdien af den forventede mediedækning, værdien af reklameskilte 
og tøj med kommunens logo samt det forventede antal tilskuere, seere og læsere. 

Kommunen har pt. markedsføringsaftaler med bl.a. Team Skælskør Slagelse, VK Vestsjælland, SBI, 
Viktor Hald Thorup, Niklas Larsen, Mikkel C. Johansen og DM for Bygarder.   

Husk at orientere os om særlige events, ferier mv. 

Nu nærmer vi os med hastige skridt efterårsferien. Hvis din forening ikke skal bruge jeres tider i 

uge 42 eller i dagene op til juleferien, skal I huske at slette disse tider inde i Winkas.  

Dette af hensyn til bl.a. servicepersonalets vagtplaner samt evt. andre foreningers muligheder for 

at kunne gøre brug af de ledige tider, så hallen ikke står helt tom.  

https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/markedsfoeringspulje
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Husk at I skal orientere os via tilskuds- og bookingsystemet Winkas, hvis I skal afholde et særligt 

arrangement, hvor der efterfølgende vil være behov for ekstra rengøring. Dette for, at vi kan sørge 

for, at lokale, gulv osv. er klar til den næste bruger. 

Endelig er det vigtigt, at I opdaterer jeres kontaktinfo inde i Winkas, hvis I fx har fået ny formand, 

kasserer eller kontaktperson. I forbindelse med opdatering af jeres kontaktinfo kan I oprette Bru-

ger ID til andre i foreningen, så fx jeres trænere også kan få adgang til at bruge systemet.  

Vigtige frister i de kommende måneder 

 Fredag den 1. oktober: Frist for ansøgninger om tilskud til voksenundervisning (aftensko-

ler). Du søger via tilskuds- og bookingsystemet Winkas.   

 Onsdag den 20. oktober: Frist for ansøgninger til Udviklingspuljen (2. uddeling i 2021). 

Du søger om tilskud via kommunens hjemmeside.  

 Onsdag den 1. december: Frist for at afgive markedsføringstilbud til kommunen. Du ind-

sender dit tilbud via kommunens hjemmeside. 

 Onsdag den 15. december: Sidste chance for at søge om tilskud til leder- og instruktør-

uddannelse for 2. halvår 2021. Du søger via tilskuds- og bookingsystemet Winkas. 

 Onsdag den 15. december: Frist for ansøgninger til STE-puljen. Klubber inden for de prio-

riterede idrætter i Team Danmark-samarbejdet kan søge via kommunens hjemmeside.  

 Søndag den 16. januar: Sidste chance for at indstille medlemmer/hold til idrætshonorering 

og kandidater til idrætspriser. Du indstiller via kommunens hjemmeside.   

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 2021.  

https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=slagelse
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/udviklingspuljen
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/markedsfoeringspulje
https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=slagelse
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/ste-puljen
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/idraet-og-talent/idraetshonorering
mailto:caspe@slagelse.dk

