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”Foreningskursus – Den åbne skole

Bliv klædt på til at samarbejde med den lokale skole
Samarbejd med den lokale skole, sæt din sport på
skoleskemaet og skab udvikling i din forening.
Sammen med DGI, DIF og Dansk Skoleidræt
udbyder Silkeborg Kommune et kursusforløb, der
klæder idrætsforeninger på til at samarbejde med
de lokale skoler
Vi inviterer derfor alle interesserede foreninger til
infomøde om foreningskurset torsdag den 23.
februar kl. 19:00-20:00.
Mødet afholdes i Jysk Arena, BoConcept Lounge,
Ansvej 114, Silkeborg.
For yderligere info kontakt Silkeborg Kommunes
Idræts- og Fritidskonsulent, Anders Chr. Larsen, på
mail: anderschristian.larsen@silkeborg.dk
eller mobil: 2011 3258.”

KOM OG VÆR MED TIL EN UNIK EVENT I SILKEBORG - Invitation til inspirations- og idéworkshop
Til:
Vil du være med til at lave Danmarks smukkeste og mest bevægende fuldmåneparade, sætte lys og liv i
gaderne sammen med hundredvis af andre kultur- og idrætsudøvere og skabe spændende, overraskende
og oplysende arrangementer i mørket? Så har du muligheden for at blive en del af fuldmånebegivenheden
Move for Life // By i Mørke, der afvikles 4.-5. november 2017.
Silkeborg Kommune, DGI og Aarhus 2017 vil gerne indbyde dig og din organisation/institution til
idéworkshop onsdag d. 22. februar kl. 17-19 på Rampelys. Nogle af jer har tidligere deltaget i By i Mørke,
hvor Silkeborgs bymidte fyldes med kunst og kultur i mørket. I 2017 genopliver vi By i Mørke sammen med
DGI’s fuldmånebegivenhed, Move for Life, der kobler kultur og bevægelse.
På workshoppen vil du få mulighed for at høre mere om begivenheden og være med til at skabe og udvikle
idéer til hvad By i Mørke skal indeholde. Du kan finde yderligere informationer i den vedhæftede invitation.
Tid og sted
Workshoppen finder sted onsdag d. 22. februar kl. 17-19.00 på Rampelys, Bindslev Plads 6, 8600 Silkeborg.
Tilmelding
Tilmeldingsfristen er den 20. februar, og du kan tilmelde dig online via følgende link:
www.dgi.dk/201709003010

HUSK årets prisfest den 7. marts 2017 kl. 17:45-21:00 i Jysk Arena.

Uddrag af aftenens program:
RapUp talkshow med Per Vers og underholdning ved DJ
Kåring af:
Silkeborg Kommunes idrætspriser:
Årets Ungdomsidrætsleder
Årets Idrætsleder
Årets Idrætspriser
Idrætsrådets priser:
Årets ungdomsidrætspræstation (Talentpokalen)
Årets senioridrætspræstation (Tipspokalen)
Årets idrætsforening
eliteSilkeborgprisen
Kåringer foretages af: Borgmester Steen Vindum, formand for Kultur-, Fritids-og
Idrætsudvalget Gitte Willumsen, formand for Idrætsrådet René Maretti og leder
af eliteSilkeborg Jeppe Fruensgaard.
Konferencier: Kultur- og borgerservicechef John Frederiksen,
chefredaktør Hans Krabbe, MJA interviewer prisvindere.
Der serveres buffet til alle fra kl. 17,45. Programmet begynder kl. 18.30.

Repræsentantskabsmøde 2017
Idrætsrådets Repræsentantskabsmøde 2017 afholdes mandag den 20. marts kl. 19:00 i Silkeborg
Sportscenter.

Idrætsrådets facebookside
Husk at gå ind og ”synes om” Idrætsrådets Facebookside. Her vil du løbende få opdateringer om relevante
idrætsnyheder af interesse for vores medlemsforeninger.
Siden hedder Idrætsrådet Silkeborg og du finder den her: https://www.facebook.com/idraetsilkeborg/

Har din forening et arrangement som vi skal gøre reklame for.
Idrætsrådet vil gerne hjælpe vores foreninger med at gøre reklame for deres forskellige arrangementer. Har
din forening et arrangement i den nærmeste fremtid, så skriv til os. Så sætter vi det på hjemmeside og i
nyhedsbrevet.
Det kan være Åbent hus arrangementer, stævner/arrangementer eller noget helt andet.

Hjælp Idrætsrådet med emner til foreningsarrangementer
Idrætsrådet vil igen i 2017 invitere til et par temaaftener hvor forskellige relevante emner bliver drøftet.
Er der emner som din forening ønsker vi skal tage op på en temaaften, så giv os besked.
Skriv til vores forretningsfører på mail@idraet-silkeborg.dk

