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Konference: Idræt i storbyen
Sammen med DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København (DIF) inviterer
Kultur- og Fritidsforvaltningen alle foreninger til konference om idrætten i
København.
Kom og hør spændende oplæg og debatter med foreninger, forskere og politikere
– alt sammen med fokus på hvordan vi sammen finder frem til de bedste
løsninger for foreningernes fremtid i storbyen.
Det foregår lørdag d. 9. november 2019 kl. 9.30-16.30 i FDFs lokaler,
Rysensteensgade 3, 1564 København V.
Mere info og tilmelding findes her.

Samarbejdspuljen er
tømt for i år
Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og
københavnske folkeskoler.
Samarbejdspuljen har modtaget rigtig mange ansøgninger efter sommerferien,
og den 19. september 2019 kunne puljen meddele, at alle midler var uddelt.
Der er 1 mio. kr. i puljen igen i 2020.
Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr.
dobbeltlektion samt 1000 kr. til forberedelse og administration. Midlerne
udbetales til foreningerne. Dette giver mulighed for evt. frikøb af
foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden.

WE WALK landsdækkende
kampagne
Bliv en del af den landsdækkende kampagne WE WALK og få flere medlemmer
i foreningen!
I uge 41 inviterer foreninger, virksomheder og privatpersoner over hele landet
danskerne med ud og gå. Vil din forening også være del af denne gå-uge ved at
arrangere en eller flere gå-ture?
WE WALK er en god mulighed for at afprøve og synliggøre gang som aktivitet i
foreningen. Kampagnen markedsføres bredt, og gennem kampagnen skabes
kontakt mellem jer og nogle borgere, I normalt ikke er i kontakt med. For at
være med, skal I blot planlægge en gå-tur og oprette en Facebook-begivenhed
for gå-turen.
DGI står klar til at hjælpe din forening med:
Planlægning af jeres event (dvs. gå-tur).
Markedsføring af jeres event (via et online landkort over gå-muligheder),
og en guide til hvordan I selv kan bruge Facebook til markedsføring af
jeres tilbud.
Skal din forening være med? Så kontakt DGI’s konsulent Henrik Nygaard på
henrik.nygaard@dgi.dk, tlf. 40 12 78 13. Og/eller læs mere på
www.bevægdigforlivet.dk/wewalk og https://www.facebook.com/wewalkdk/.

Bag WE WALK står idrætsorganisationerne DGI og DIF – støttet af
Københavns Kommune.
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