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ÅRETS PRISFEST 2017
Idrætsrådet og Silkeborg Kommune afholder Årets
Prisfest 2017

tirsdag den 6. marts 2018 i Jysk Arena. Alle
er velkommen til at komme ind til at deltage og
være med til at hylde alle de dygtige idrætsudøvere
og ledere der vil blive hædret den aften.
Der vil blive udsendt invitation til alle
medlemsforeninger i starten af 2018.

Indstillinger til årets priser.
Det er nu tid til at lave jeres indstillinger til de
forskellige priser.
Der uddeles følgende priser:







Idrætsrådets Tipspokal for årets
idrætspræstation.
Idrætsrådets Talentpokal for årets
ungdomspræstation.
Silkeborg Kommunes Idrætslederpris.
Silkeborg Kommunes Ungdomslederpris.
Spar Nord Prisen til årets Idrætsforening.
Silkeborg Kommunes Idrætspriser ud fra
nedennævnte retningslinjer.

Se kriterierne for de enkelte priser på Idrætsrådets
hjemmeside www.idraet-silkeborg.dk

Fristen er fredag den 26. januar 2018.

Idrætsrådet inviterer til aften omkring Facebook.
Torsdag den 25/1-18 kl. 19.00-21.30 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg.
Blive klogere på hvordan din forening kan anvende Facebook på den rigtige måde.
Aftenens program:
Kl. 19.00 Facebook – forskel på sider og grupper, hvornår bruger vi dem
Kl. 19.30 Facebook – hvordan laver vi de gode opslag
KL. 20.00 pause
Kl. 20.15 Facebook fortsat – annoncering på Facebook
Kl. 21.30 slut
Der vil blive serveret øl/vand i løbet af aftenen.
Tilmelding til

mail@idraet-silkeborg.dk

Ny dato for Repræsentantskabsmøde.
Vi har desværre konstateret at den fastsatte dato for Repræsentantskabsmøde falder sammen med et
politisk møde. Da vi gerne vil have at vores nye Kultur- Fritids- og Idrætsudvalg deltager i
Repræsentantskabsmødet så flytter vi dette til

onsdag den 21. marts kl. 19:00 i Silkeborg Sportscenter.
Invitation og dagsorden udsendes senere i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsesmedlem til Idrætsrådet.
Ole Ivarsen er på valg til Idrætsrådets bestyrelse og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen arbejder selvfølgelig
på at finde kandidater, men hvis der blandt vores medlemsforeninger har en kandidat der har lyst til at gøre
et stykke arbejde for idrætten i Silkeborg Kommune, så hører vi gerne fra jer.

En aften om sponsorater, sponsorpleje, fundraising.
Idrætsrådet inviterer til et foreningsarrangement

mandag den 26. februar 2018 kl. 17:00 til 19:30.
Emnerne vil hovedsageligt være sponsorater, sponsorpleje og i mindre grad fundraising.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der kommer en invitation ud i slutninger af januar måned med lidt
mere uddybende omkring aftenen.

Idrætsrådet ønsker alle vores medlemmer og samarbejdspartnere et rigtig godt
nytår.

