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Silkeborg Kommune og Frivilligcenter
Silkeborg inviterer dig og gerne én af dine
foreningskolleger til netværksmøde om
handicapidræt.
Vi inviterer alle foreninger med i netværket,
som enten har et tilbud målrettet børn og unge
med funktionsnedsættelser; eller som kunne
tænke sig at være med til at starte et sådant
tilbud.
"Funktionsnedsættelsen" kan være af enten
fysisk eller psykisk art: f.eks. cerebral parese,
Autisme, ADHD eller svær kronisk sygdom, der
begrænser barnets eller den unges fysiske
udfoldelsesmuligheder.
Formålet med netværket er at sikre sparring,
erfaringsudveksling og gensidig inspiration på
tværs af kommunale nøglepersoner indenfor
idræt/fritid og børn/handicap samt foreninger
med fritidstilbud til børn og unge med
funktionsnedsættelser. Netværket skal medvirke
til at udvide kendskabet til eksisterende
fritidstilbud til børn og unge med
funktionsnedsættelser, men også udvikle nye
tilbud.
Tid og sted
Tirsdag 21. november
Kl. 17:00 – 19:00
I Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600
Silkeborg
Tilmelding til:
frivilligcentersilkeborg@gmail.com
Silkeborg Kommune sørger for mad og drikke.

Talent Team informationsmøde
Idrætsudøvere og forældre inviteres til informationsmøde om idrætsklasserne 7.-9. klasse på
Langsøskolen og Sølystskolen til skoleåret 2018-19.
Informationsmødet er både for nye og etablerede sportsgrene på Talent Team.
Læs mere om informationsmødet på Idrætsrådets hjemmeside her:
www.idraet-silkeborg.dk

Optagelse Talent Team
Alle håndboldspillere fra årgang 2005 der overvejer at starte på Talent Team det kommende skoleår
inviteres til ekstra træning i JYSK Arena hver mandag 16.00-17.30 fra november – maj 2017-18.
Går du med drømmen om at blive liga eller landsholdsspiller i håndbold. Er du villig til at træne
mere og kombinere din idræt med 7.-9. klasse på Talent Team på Sølystskolen i Silkeborg? Så har
du mulighed for at stifte bekendtskab med det sportslige indhold og niveau.
Indhold i træningen


TC05 træning forestås af eliteSilkeborg i samarbejde med BSV og Silkeborg-Voel.



Der vil være skiftevis fysisk træning og håndboldtræning. Pigerne starter med
håndboldtræning uge 46.



Der vil være fokus på individuelle færdigheder og udviklingsområder



Du vil også få mulighed for at måle dig med andre jævnaldrene fra naboklubberne

Hvem kan deltage i Talent Center 05
Ansøgere til kommende 7. klasse på Talent Team. For at ansøge Talent Team skal du spille i en klub i
Silkeborg Kommune og/eller have bopæl i Silkeborg Kommune.

Prisfest 2017.
Datoen hvor vi hædrer alle danske og internationale mestre 2017 er nu fastsat.
Det bliver tirsdag den 6. marts 2018 i Jysk Arena.
Invitation fremsendes senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Der vil omkring årsskiftet blive udsendt information til alle foreninger omkring indstillinger til de
forskellige idrætspriser der skal uddeles denne aften.

Repræsentantskabsmøde 2018.
Repræsentantskabsmøde 2018 afholdes mandag den 19. marts kl. 19:00 i Silkeborg Sportscenter.

