Kultur, Fritid og Borgerservice – Fritidsafdelingen, 1. udgave i 2019

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

Tak for input til dialogmødet om frivillighed
Den 4. december dannede Korsør Kulturhus rammen om et stort dialogmøde, hvor der gennem både oplæg og workshops blev sat fokus på temaet Frivillighed, ligesom de politisk vedtagne handlinger for Livet i og omkring hallerne (forrige dialogmødes tema) blev præsenteret.
Vi vil gerne takke jer for de mange gode og relevante input, som kom frem under dialogmødet.
På kommunens hjemmeside har vi samlet slides fra både oplæg og workshops. Og I kan finde de
politisk vedtagne handlinger for Livet i og omkring hallerne her.
Næste dialogmøde bliver afholdt tirsdag den 5. marts kl. 17.30 på Skælskør Skole, mens de
øvrige dialogmøder i 2019 bliver afholdt tirsdagene den 4. juni, den 3. september og den 3. december. Så sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen. Mere info om møder og temaer følger.

Husk at søge om faste timer i haller og på baner
Årsbooking er i fuld gang. Vi skal modtage jeres ansøgning om faste haltimer senest fredag den
1. marts. Fristen for at søge om faste timer på grønne baner og andre udendørs anlæg er dog allerede fredag den 1. februar. I søger via KommuneBook.
Husk for resten at afbooke jeres timer i uge 7 i KommuneBook, hvis I ikke skal træne i vinterferien.

Hvem skal vinde kommunens 5 idrætspriser?
Til Slagelse Guld, der i år finder sted fredag den 29. marts i Antvorskovhallen, uddeler kommunen
traditionen tro i alt fem prestigefyldte idrætspriser, nemlig:
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Initiativprisen
Ungdomsprisen
Lederprisen
Slagelse Talent & Eliteprisen
Årets Idrætspræstation.

Og igen i år har I mulighed for at præge, hvem der skal løbe med de forskellige priser. I kan nemlig frem til den 27. januar indstille kandidater til Ungdomsprisen, Initiativprisen og Lederprisen,
mens fristen for indstillinger til STE-prisen og Årets Idrætspræstation er den 15. februar.
Så hvis der er en leder, en udøver eller et hold i jeres forening, som I synes, har fortjent at blive
taget i betragtning, når priserne skal uddeles, så skynd jer at indstille dem via
www.slagelse.dk/honorering inden fristen. Derinde kan I også læse mere om priserne.

Søg om fribilletter til ture over Storebæltsbroen
Hvis din forening står over for at skulle rejse over Storebælt, kan I med fordel undersøge, om I kan
få tildelt fribilletter gennem A/S Storebælt.
A/S Storebælt støtter nemlig projekter, der fremmer motion og sundhed, med fribilletter til Storebæltsbroen og/eller sponsorbeløb. Og lokale projekter (projekter i Slagelse og Nyborg Kommuner)
prioriteres højt. Foreninger, organisationer og grupper kan søge om fribilletter, og A/S Storebælt
prioriterer bl.a. støtte til frivillige grupper, der har svært ved at tilvejebringe midler til transporten.
Sponsorater og fribilletter uddeles fire gange årligt, og næste ansøgningsfrist er den 15/3. I kan
maksimalt søge om støtte til et projekt to gange om året. I kan læse mere om ordningen her. Ansøgningsskemaet kan findes her.

Søg støtte til aktiviteter for handicappede
Hvis din forening fx overvejer at oprette en ny aktivitet for handicappede borgere, afholde et arrangement for og med handicappede deltagere eller indkøbe handicaprelateret udstyr, der kan lånes ud til nye medlemmer, så er der måske hjælp at hente fra Handicappuljen.
Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, frivillige organisationer, enkeltpersoner
og institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune, og den har bl.a. støttet afholdelse af aktivitetsugen Slagelse Open samt Nordic Champions League i el-hockey. På kommunens hjemmeside
kan du læse mere om puljen samt søge om tilskud fra den.
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Søg optagelse i Slagelse Talent & Elite
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.
Ansøgningsfristen til Slagelse Talent & Elite er nemlig den 25. januar, og du søger om optagelse
på ordningen her.
Der er infomøde på Slagelse Gymnasium den 21. januar, fysisk screening den 8. februar, og den
20. februar gives der svar om optagelse. Du kan læse mere om Slagelse Talent & Elite her.

Åben Skole Partnerskaber indgået
Fritidsafdelingen har evalueret og genforhandlet partnerskabsaftalerne med både Slagelse American Football Club, AK Atlas og Volleyklubben Vestsjælland, så de velfungerende Åben Skole Partnerskaber med de tre foreninger fortsætter i 2019. Det betyder, at:
 Slagelse American Football Club vil tilbyde seks forløb i amerikansk fodbold for folkeskolens
mellem- og udskoling i år.
 AK Atlas vil i år bidrage med minimum 150 timer til at udbrede vægtløftning og styrketræning i folkeskolernes indskoling, mellemskoling og udskoling.
 VK Vestsjælland vil i år bidrage med minimum 350 timer til volleyball i folkeskolernes indskoling, mellemskoling og udskoling samt afholde kursus i volleyball for idrætslærere.

Prøv kræfter med Åben Skole Partnerskaber
Hvis din forening også har lyst til at prøve kræfter med Åben Skole Partnerskaber og undervisningsforløb i folkeskolen, så har I mulighed for at søge om tilskud fra vores Partnerskabspulje.
Partnerskabspuljen kan fx give tilskud til betaling af undervisningshonorar til foreningsinstruktører
og til nødvendigt indkøb af ekstra udstyr til afvikling af undervisningen, fx måtter. Puljen har fx
ydet tilskud til Hashøj IF Håndbold til afvikling af Street Handball på Hashøjskolen.
Partnerskabspuljen kan søges løbende. Du kan læse mere om puljen og søge tilskud fra den her.
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Bliv en del af Åben Dagtilbud Partnerskaberne
I seneste nyhedsbrev fortalte vi, at Fritidsafdelingen har modtaget i alt 180.000 kr. fra Børne- og
Ungeudvalget til at indgå idrætspartnerskaber på tværs af foreninger og dagtilbud de næste tre år.
Fritidsafdelingen har allerede indgået idrætspartnerskaber med Slagelse Badminton Klub, Slagelse
Basketball Klub, Sørbymagle Hockey Klub, Dalmose Hockey Klub, Volleyklubben Vestsjælland, Center for Kamp og Kultur ved Gerlev idrætshøjskole, FC Storebælt og Slagelse Hockey Klub. Men vi vil
gerne indgå endnu flere partnerskabsaftaler om aktivitetsforløb i kommunens dagtilbud.
Hvis din forening er interesseret i at indgå et Åben Dagtilbud Partnerskab eller i at høre nærmere
om projektet, er I derfor meget velkomne til at skrive til sigje@slagelse.dk.
Interesserede idrætsforeninger er desuden velkomne til at deltage i et inspirations- og netværksmøde tirsdag den 19. februar kl. 15.00-16.30 i den store sal på Slagelse Bibliotek. Tilmelding skal
ske til sigje@slagelse.dk senest den 8. februar.

2018 var et godt år for HEL Fritid
HEL Fritid, der har til formål at sikre, at flere børn og unge i alderen 6-18 år får et aktivt fritidsliv
og bliver en del af det sociale fællesskab i foreninger og andre fritidstilbud, havde et succesfuldt
2018. Det viser en ny evaluering foretaget af Fritidsafdelingen.
Således er hele 73 % af de børn, der siden marts 2018 er startet på et HEL Fritid-forløb, stadig aktive i en fritidsaktivitet, mens kun 10 % er stoppet til fritidsaktiviteten/forløbet og ikke længere en
del af HEL Fritid. 15 % er i gang med at afklare, hvilket fritidsaktivitet de vil gå til, mens 2 % er
stoppet til den fritidsaktivitet, de startede på, men skal hjælpes i gang med en anden aktivitet.
Evalueringen viser desuden, at stort set lige mange drenge og piger hjælpes gennem HEL Fritid, at
børnene i HEL Fritid især kommer fra byerne Slagelse (62 %), Korsør (11 %), Dalmose (10 %) og
Skælskør (9 %). Og at de mest populære aktiviteter for børnene at gå til er gymnastik (27 %),
fodbold (15 %), svømning (12 %), håndbold (10 %) og spejder (8 %).
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Styrk muligheden for at få jeres budskab i medier
Savner din forening inspiration til, hvordan I kan markedsføre jeres forening over for nye medlemmer, eller hvordan I kan synliggøre jeres arrangementer, så flere deltager i dem? Eller har I brug
for gode tips til, hvordan man skriver en god pressemeddelelse, som medierne griber? Eller hvordan man opsætter en fængende annonce, så budskabet kommer frem til modtageren?
Så kom og hør Vestsjællandske Distriktsblade fortælle om, hvordan I forbedrer jeres muligheder
for at komme i deres medier!
Kurset afholdes torsdag den 21. februar kl. 19.00-21.00 i Mediehuset, Nytorv 10, 1. sal, 4200 Slagelse. Tilmelding skal ske på mail til raove@slagelse.dk senest søndag den 17. februar.
Kurset afholdes som led i et fælles ønske hos Slagelse Kommune og Vestsjællandske Distriktsblade
om, at idrætsforeninger får større mulighed for at brande sig over for regionens borgere via artikler
og annoncer.

Gør brug af de nye funktioner i appen Local Alex
Kommunens arrangements-app Local Alex undergik i 2018 en større opdatering, der indebar helt
nye og brugbare funktioner for jer foreninger.
I har fx nu mulighed for at få jeres helt egen gratis profil i appen, hvor I kan vise jeres forening og
aktiviteter frem for andre brugere af appen og måske derigennem få flere medlemmer/besøgende.
Jeres profil kan fx indeholde præsentationstekst og fotos, kontaktinfo og rutevejledning samt integration med jeres evt. Facebook-side, så opslag på denne også bliver vist på Local Alex. I skal blot
sende en mail til info@localalex.dk med info om foreningsnavn, kontaktoplysninger, aktivitetsadresse og links til evt. hjemmeside eller Facebook-side. Så opretter de profilen for jer.
Derudover trækker Local Alex nu på data fra Kultunaut. Alle arrangementer indtastet i Kultunaut
fremgår derfor nu også på Local Alex. I skal dermed ikke indtaste arrangementer begge steder.
Hvis I har input til Local Alex – det kan fx være forslag til forbedringer, er I meget velkomne til at
sende dem til os. Så vil vi videresende dem til udviklerne af appen. I kan læse mere om appen på
www.localalex.dk. Og den kan downloades på både App Store og Google Play.
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Aftale med Volleyball Danmark kom godt fra start
Som mange af jer sikkert ved, har Slagelse Kommune for nyligt indgået en aftale med Volleyball
Danmark om at blive fast hjemmebane for både dame- og herrelandsholdets officielle kampe. En
aftale, der både vil give kommunen god omtale og borgerne store sportsoplevelser. Og samtidig vil
aftalen smitte positivt af på både breddeidrætten i kommunen og de lokale erhvervsdrivende.
Aftalen blev skudt i gang med et brag den 9/1, hvor Antvorskovhallen dannede ramme om to meget spændende landskampe, der i øvrigt blev dækket af DR TV. Først tabte damelandsholdet 1-3 til
Frankrig foran et rekordstort publikum på 2.055 tilskuere. Og herefter tog herrelandsholdet revanche ved at besejre Rumænien 3-1. Arrangementet var en stor succes, bl.a. takket være en stor
indsats af frivillige fra VK Vestsjælland. Og vi glæder os til at få besøg af landsholdet igen.

PostNord Danmark Rundt kommer til kommunen
Og apropos store arrangementer så er det lykkedes os at få PostNord Danmark Rundt til Slagelse
Kommune den 24. august. Pt. ser ruten ud til at starte på Flådestationen i Korsør – videre til Skælskør, herfra til Slagelse og videre mod slutbyen Asnæs via Stillinge Strand. Mere info følger.
Cykelløbet vil blive filmet af DR fra motorcykler på ruten og vil vise de historiske punkter i kommunen samt forskellige aktiviteter på ruten. Derfor vil vi gerne benytte muligheden for at vise Slagelse
Kommune frem til alle seerne. Hvis I som forening har lyst til at lave en aktivitet på dagen til publikum og/eller tv, så send en mail med jeres idé til adele@slagelse.dk, så det kan koordineres med
løbsarrangøren og DR. Læs mere om løbet og ruten her.

Status på ny digital Arrangørguide
Siden seneste nyhedsbrev har vi arbejdet videre med alle jeres gode input til den nye digitale arrangørguide, der skal gøre det lettere for både foreninger og kommercielle aktører at planlægge og
afholde arrangementer i kommunen.
Vi har nu taget hul på processen med at oprette indhold på den nye side, der bl.a. skal indeholde
en oversigt over relevante tilladelser og øvrige praktiske ting forbundet med arrangementer, tips
til, hvordan du kan synliggøre dit arrangement og skaffe midler til det, samt hvor du kan holde det.
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Men hvis du sidder med et ønske eller en god idé til guiden eller ligger inde med fede billeder fra
tidligere afholdte arrangementer i kommunen, så er du stadig meget velkommen til at sende dem
til os. Enten ved at udfylde følgende formular eller ved at skrive til caspe@slagelse.dk.

Hallmonitor-systemet udbredes til flere haller
Som nogle af jer måske ved, blev der i oktober 2018 i Nordhallen igangsat et forsøg med HallMonitor, der er et intelligent system til facilitetsanalyse. Forsøget blev en succes, og derfor vil HallMonitor nu blive installeret i flere af kommunens haller med virkning fra 1. marts 2019.
HallMonitor bruges til at registrere aktivitet og dermed synliggøre ledige tider i haller til gavn for
foreninger og andre, der ønsker at bruge en hal til en aktivitet. Systemet kan fx bruges i forbindelse med fordeling af tider. Systemet kan ikke anvendes til at se, hvilke personer som anvender faciliteten.
Der bliver opsat et eller flere kameraer, som regelmæssigt, og med faste mellemrum på specifikke
tidspunkter af døgnet alle ugens dage, tager billeder, som kan vise aktiviteten i hallen på forskellige tider af døgnet.
Kun Slagelse Kommune (dataansvarlig) og Webitall ApS (databehandler) har adgang til billedmaterialet, og kun anonymiserede statistiske data anvendes. Disse data kan eksporteres til fx bookingsystemer. Du kan læse mere om HallMonitor her.

Vigtige frister i de kommende måneder







Fredag den 1. februar: Frist for årsbooking (grønne baner). I søger via KommuneBook.
Fredag den 1. marts: Frist for årsbooking (haller og svømmehaller). I søger via KommuneBook.
Mandag den 1. april: Frist for at søge om lokaletilskud. I søger via KommuneBook.
Mandag den 1. april: Frist for at søge om medlemstilskud. I søger via KommuneBook.
Mandag den 1. april: Frist for afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. I
kan finde afregningsskemaet her.
Tirsdag den 23. april: Frist for ansøgninger til Udviklingspuljen (1. uddeling i 2019). I søger her.
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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. Send jeres input til caspe@slagelse.dk.
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