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Ingen kunne forudse, at en virus i Kina ville have så stor

indflydelse på hverdagen i Danmark. Men coronavirus har i

den grad forandret alt det, vi kender. 6.000 gymnaster var

klar til forårsopvisninger i Roskilde. I hele landsdelen var

hallerne klar til fodboldstævner, der var gjort klar til kurser

og i idrætsforeningerne var forårets aktiviteter i fuld gang.

Men med et måtte først aktiviteter med flere end 1.000

personer aflyses eller udskydes for at forhindre

udbredelsen af corona. Siden skærpede myndighederne

retningslinjerne yderligere. I skrivende stund er alle

aktiviteter frem til 13. april aflyst, børnene er hjemme fra

skole, og alle medarbejdere i DGI arbejder nu hjemmefra.

Vi vil gerne rose vores dygtige og engagerede

medarbejdere og frivillige, der i denne uvante situation for

os alle har udvist gejst, styrke, målrettethed og

samfundssind. Vi har i hele perioden oplevet medarbejdere

og frivillige, der har vist forståelse og forandringsparathed

for at få det bedste ud af situationen. Vi er sikre på, at vi

sammen kommer styrket ud på den anden side. Det skal

alle helt sikkert have stort tak for.

Det samme gælder de mange frivillige i

medlemsforeningerne, der har udvist et enormt

samfundsansvar og fulgt anbefalingerne fra

myndighederne. Det har ikke været nemt at skulle indstille

alle de mange aktiviteter i foreningslivet. Hele

foreningstanken bygger jo på et stærkt fællesskab drevet af

mennesker, der kan lide at være sammen med hinanden.

Det kan derfor virke paradoksalt, at vi passer bedst på

hinanden ved at holde afstand. Men det er virkeligheden.

Pas godt på jer selv og hinanden, til vi ses igen.

Nicolai og Bruno

Nyt fra ledelsen
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Nyttige links

Hvordan er det nu lige, vi aflyser arrangementer? Hvad kan

vi skrive i mailen, når vi udskyder et arrangement? Hvordan

er politikken med at tilbagebetale tilmeldingsgebyr?

Hvordan med min hjemmearbejdsplads og IT?

Vi har samlet alle dokumenter i dette grupperum, som alle

ansatte har adgang til. Frivillige skal blot spørge

konsulenten i den pågældende idræt for at få gode råd og

vejledning.

Sundhedsfaglige spørgsmål om corona/COVID-19 skal

henvises til www.coronasmitte.dk

Hold også et vågent øje med dgi.dk eller

foreningsledelse.dk, hvor der netop er kommet et tema om

corona-krisen i foreningslivet.

Udskiftninger på holdet

Jens Hagbarth stopper som floorballkonsulent 31. marts

2020. Han skal være foreningsbrobygger i Guldborgsund

Kommune.

Mens Carina Vestergård Abildskov er på barsel, overtager

Nina Bach Jørgensen ansvaret for de to strategiske

programområder, Sundhed og Inklusion.

Nickie Overbye er tilbage fra barsel 3. april 2020 i

koordinatorrollen for programområderne.

Der har været udskiftning i arbejdsmiljøudvalget, som nu

består af følgende medlemmer:

Medarbejderrepræsentant Christina Nowak Nielsen

Medarbejderrepræsentant Christina Blum

Ledelsesrepræsentant Anne Juel Rasmussen

Direktør Nicolai Winther-Stokholm

Nye foreninger i landsdelen

Siden sidst har vi sagt velkommen til otte nye foreninger og

1.779 nye aktive udøvere. Velkommen til:

Roskilde Bue- og Armbrøst Laug

Nykøbing Kammeraternes Sportsforening

Fløng esport

Aktive Seniorer Hvalsø

Ledreborg Golf Palace Club

Vallensbæk Idrætsforening

Kapgang (Phønix)

Køge Boldklub

Karlslunde Esport
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Badminton

Det traditionsrige nytårsstævne flyttede til nye haller i

Greve og Tune i 2019. Det betød lidt færre deltagere, men

stadig høj kvalitet og faktisk også en lidt større indtjening.

780 deltagere var med.

”Styrk klubbens træningsmiljø” har været en stor succes.

Her får trænere inspiration og konkrete input til træningen

på hjemmebane.

”Vi oplever, at det helt automatisk giver flere medlemmer,

når der kommer fokus på at skabe et fedt træningsmiljø. På

den måde kan vi skabe klubudvikling for eksisterende

medlemmer, der også rekrutterer nye deltagere”, siger

Mathias Teglbjærg, der er idrætskonsulent.

Et nyt koncept ”Badminton og Brætspil” for U9-U15 spillere

er på vej til Holbæk Sportsby, når altså coronavirussen igen

tillader, at vi kan samles.  Her er tanken at kombinere

badminton med socialt samvær – også for forældrene, der

kan svælge sig i brætspil.

Begynderturneringer bliver en stadig større succes. Det er

en god måde at introducere nye spillere til

turneringsmiljøet, som er en vigtig del af at spille badminton.

”Det er klart noget, vi vil gøre endnu mere ud af i den

kommende sæson. Det er nemt for klubberne, det er sjovt

for spillerne, og der er en fornuftig indtjening i det for os”,

siger Mathias Teglbjærg.

I og omkring Slagelse Kommune skal et nyt samarbejde

mellem kommune, foreninger og DGI få flere børn og unge

til at spille badminton.

”Vi samler klubber, skoler, institutioner og kommunen til et

fælles møde for at planlægge indsatser. Tanken er, at

kommunen kan bidrage med økonomi og netværk,

klubberne med aktivitet og DGI med know how og

instruktører i dagtimerne”, siger Kasper Pedersen, der er

idrætskonsulent.

Der har ikke været mange henvendelser om coronavirus fra

badmintonklubberne. Planen er at begynde at kontakte

klubberne i den kommende tid for at høre, hvordan det ser

ud hos dem. Badmintonkonsulenterne opfordrer alle til at få

masser af frisk luft og til at indrette hjemmearbejdspladsen

fornuftigt, så det hele ikke kommer til at foregå fra sofaen!

Kano & Kajak

Havkajakinstruktøruddannelsen ser ud til at blive ramt af, at

der er meget få mennesker pt., der har lyst til at melde sig til

noget. Forhåbentligt gælder det ikke SUP-

instruktøruddannelsen til juni.

I Lejre er der for alvor kommet gang i aktiviteterne på

vandet. Med lidt held er der en ”kom og prøv”-dag til foråret,

hvor alle i Lejre sammen med to lokale foreninger kan prøve

kajak, kano og SUP. Og så er der naturligvis igen i år gang i

Lejre Havkajaksymposium.

Nyt fra Idræt & Motion
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Esport

Foreninger, ildsjæle og nysgerrige typer var med – inklusiv

TV2 Lorry, da der var stormøde om esport i Bevæg dig for

livet visionskommunen Høje-Taastrup.

”Der er allerede dannet en forening, som er blevet medlem

af DGI. Og min vurdering er, at et par stykker mere er på

vej”, siger Mads Didriksen, der er idrætskonsulent.

I landsdelens anden visionskommune, Lejre Kommune, var

esport med, da der blev uddelt priser til kommunens

frivillige i idrætsforeningerne.

”Esport er for alvor kommet på tapetet i Lejre, hvor vi nu er

ved at planlægge sommerferieaktiviteter. Lidt ligesom

fodboldskoler, skal det være en uge med esport. Den skal

så krydres med en masse andre aktiviteter som fx karate og

nerf gun”, siger Mads Didriksen.

I Korsør var der inviteret til pressemøde, hvor Tårnborg

esport i et nyt samarbejde med den lokale gokartklub

havde fået midler fra DGI og DIF’s foreningspulje og fra

Slagelse Kommune til at indkøbe simracing-maskiner.

Mørkøv Esport blev åbnet med deltagelse fra vores

næstformand Majken Nielsen og Sten Knuth, der er

idrætsordfører i Venstre. Mange andre steder er nye

foreninger på vej. Især fodboldklubber barsler med

esportsafdelinger, fordi der er stor interesse for at spille Fifa.

Februar bød på årets første trænerkursus, som var totalt

udsolgt. I samme periode var DGI Midt- og Vestsjælland den

landsdel, der havde flest deltagere i esportsligaen. Det

gjaldt i øvrigt også til DGI’s trænerseminar, hvor 40 ud af

100 deltagere var fra landsdelen.

At være digital er en helt naturlig del af esportsforeningers

DNA. Det betyder også, at der trods coronavirus stadig er

gang i aktiviteterne og dermed rigeligt at se til.

”Min kæreste, min søn og jeg er taget til Nordjylland hos

mine svigerforældre, hvor vi alle arbejder ”hjemmefra”. Det

handler i høj grad og planlægning og forventnings-

afstemning, hvis man skal få det hele til at gå op. Og husk

endelig at få masser af frisk luft”, siger Mads Didriksen.

Mountainbike

Det første kvartal af 2020 har været en indflyvning til

arbejdet i DGI for Jes Dabelsteen, der er ny konsulent i

landsdelen. Både lokalt og i netværket for konsulenter i

hele landet, der arbejder med cykling.

”Det har været godt at møde mine kolleger i DGI. Vi har bl.a.

arbejdet på at ensrette uddannelser og kurser, så det er

mere gennemskueligt, hvad vi tilbyder på tværs af

landsdelene. Vi er også blevet bedre til at planlægge

aktiviteterne, så vi ikke spænder ben for hinanden”, siger

Jes Dabelsteen, der er idrætskonsulent.

Sommeren kommer til at byde på et CX-løb med seks

afdelinger og på to helt nye løb, der er inspireret af enduro-

formatet, som har været en stor succes i Jylland.

”Det er et løb med mange små etaper på en rute. Her

betyder konditionen ikke helt så meget som teknikken. På

den måde åbner vi op for helt nye målgrupper. Desværre

har coronavirus allerede betydet, at vi må udskyde det

første løb. Men det skal nok lykkes”, siger Jes Dabelsteen.

Sporarbejde fylder rigtig meget. Et samarbejde mellem DGI

Fyn, DGI Midtjylland og DGI Midt- og Vestsjælland betyder,

at der nu bliver udviklet materiale, der kan være en hjælp,

når man skal bygge et spor. Der kommer også et

uddannelsesforløb for sporbyggere.

”Gode spor har en evne til at skabe en masse aktivitet. Så

hvis vi kan bidrage til, at det bliver nemmere at bygge spor,

så er vi også med til at gøre endnu flere mennesker aktive”,

siger Jes Dabelsteen.

Sidst men ikke mindst er Facebooksiden DGI Mountainbike

og Trænerguiden nu i sikre hænder hos Jes.
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Svømning

Svømning har i årets første måneder haft fokus på afvikling

af Swim Week i uge 3.

”Mange klubber valgte igen i år at deltage for at få fyldt

deres voksenhold. Aktiviteter har stor effekt på den voksne

målgruppe, som ellers kan være svær for klubberne at få

fat i. Alene i Holbæk Svømmeklub mødte over 100 voksne

op til prøvetræning i uge 3, og over 25% af dem har

efterfølgende meldt sig ind i klubben”, siger Susanne Kaavé,

der er idrætskonsulent.

I samme periode er der afviklet en række kurser med fokus

på alt fra tumlingesvømning for de mindste, undervisning af

børn med særlige behov og en uddannelse for de af

Vallensbæk Svømmeklubs trænere, som underviser voksne

med vandskræk. Der har også været tid til en større Baby-

og Vokseninspirations workshop sammen med DGI

Nordsjælland, DGI Storkøbenhavn og DGI Storstrømmen.

DGI samarbejdet omkring afvikling af uddannelser på

Sjælland fungerer fortsat rigtig godt.

”Året har også allerede budt på salg af et svømmeskole-

koncept til Odsherred Svømmeklub. En klub som de seneste

år har været præget af nedlukning pga. ombygning og

brand i Vig Svømmehal, men som stille og roligt er ved at

rejse sig igen. Svømmeskolekonceptet skal sikre kvalitet og

kontinuitet på børneholdene og bidrage til træneres

fastholdelse og faglige udvikling”, siger Susanne Kaavé.

Sidst men ikke mindst er alle aftaler om afvikling af

sommerens Ocean Rescue Camps på plads. Tilmeldingerne

strømmer ind, og vi ser frem til at samle en masse børn til

sjove og udfordrende livredningsaktiviteter på strandene.

Løb og gang

Vi nåede lige præcis at afvikle sæsonens sidste crossløb,

inden coronavirus satte en stopper for at mødes flere end 10

mennesker. I denne sæson har der været 1.000 unikke

løbere gennem de fem afdelinger, som primært har været

afholdt i ”yderområderne” i landsdelen.

”Jeg er faktisk ret imponeret over, at vi har kunne holde

deltagerantallet i år. Rigtig mange andre motionsløb har

svært ved at holde på deltagerne. Sæsonens crossløb har

også geografisk været spredt, og det er bare nemmere at

trække mange løbere, jo tættere på København vi kommer.

Men vi er jo en stor landsdel med så mange fantastiske

steder at løbe, at det er dejligt, at vi kan komme rundt i

landsdelen, uden det kan ses på deltagerantallet”, siger

Christina Otto Jensen, der er idrætskonsulent.

Interessen for at lave fortræningsforløb til Royal Run har

været imponerende stor med 10 løbeklubber. Alle træninger

er dog aflyst frem til 13. april for at følge myndighedernes

anbefalinger i forbindelse med coronavirus.

I Lejre Kommune skal flere have chancen for at komme ud

at gå sammen med Bevæg dig for livet – gåværter. I første

omgang skal der rekrutteres gåværter, der vil sætte gang i

deres lokalområde. Med det på plads vil der blive oprettet

flere gangfællesskaber i kommunen.

Løbeklubberne har været gode til at aflyse deres træninger

i forlængelse af myndighedernes anbefalinger for at undgå

smitte med corona. Flere klubber bruger Facebook til at

opfordre medlemmerne til at snøre løbeskoene og holde

formen ved lige.

Landevejscykling

Der er rigtig mange, der har fået øjnene op for gravel, hvor

landevejen er skiftet ud med kuperet terræn. Det er en god

måde at få fat i nye målgrupper på, og her er der tale om

ældre, kvinder, selvorganiserede og mange andre.

”I al beskedenhed, så har DGI Midt- og Vestsjælland været

helt på forkant med udvikling og udbredelse. Gravel kræver

ikke en speciel cykel, så man kan køre på det, man har lyst

til. Tempoet og atmosfæren er meget afslappet”, siger Bo

Wacker, der er idrætskonsulent og forudser, at gravel er

kommet for at blive, og det vil hurtigt vokse sig større.

Mange cykelklubber har allerede fået øjnene på for Skype

og andre virtuelle mødeformer. Eksempelvis har Greve Trim

ændret det fysiske opstartsmøde til et virtuelt. Se her

Cykelkonsulentens personlige råd er at sørge for at hamstre

rigelige mængder af vin.
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Håndbold

Der har været en imponerende stævneaktivitet i det første

kvartal af 2020. Især har de helt små været på banerne,

men også U9 Max. Total har fungeret fantastisk flot.

”Vi har også prøvet kræfter med et U11-U13 stævne for

begyndere og uøvede, og selvom der ikke var vildt mange,

så fungerede det over al forventning. Denne målgruppe har

i den grad brug for at komme ud og spille jævnbyrdige

kampe for at få nogle succesoplevelser, hvis de skal blive

ved med at spille håndbold”, siger Thor Jensen, der er

idrætskonsulent.

Foråret har også budt på to håndboldskoler. Hashøj IF

havde 50 spillere med, mens der var debut på konceptet i

Fløng-Hedehusene Håndbold med 30 spillere.

Coronavirus satte en stopper for et forår med masser af

aktivitet som turneringer og foreningsbesøg. For andet år i

streg måtte det store afslutningsstævne aflyses. Første år

fordi byggeriet af Holbæk Sportsby blev forsinket, og i år på

grund af corona. Tredje gang må være lykkens gang!

Hos håndboldklubberne har der været stor forståelse for og

opbakning til at stoppe alle aktiviteter for at passe på

hinanden. I den kommende tid genoptages

relationsarbejdet for at sikre, at klubberne får hjælp til at

håndtere situationen og svar på eventuelle spørgsmål.

Som nybagt far bruger Thor sine pauser til at få trænet far-

kroppen med forskellige former for styrketræning hjemme

på stuegulvet. Her lyder opfordringen også til at få ryddet

op i Outlook, grupperum og forberede så mange ting som

muligt, så vi er i god form, når det hele begynder igen.

Fodbold

Indendørsaktiviteterne har haft en forrygende start på året

blandt de yngste årgange. Til de afsluttende statuette-

stævner var der tilmeldt i alt 103 hold mod 43 sidste år.

Desværre måtte det største af statuettestævnerne aflyses

på grund af coronavirus.

”Deltagerantallet på stævner for U6 og U7 har haft en

stigning på ca. 100 % i forhold til sidste sæson, og vi oplever,

at foreningerne melder tilbage, at DGI Midt- og

Vestsjællands stævnekoncept med veltilrettelagt program i

forhold til dato og geografi giver mening for mange”, siger

Christian Sloth, der er idrætskonsulent.

Mads Jakobsen har været praktikant i afdelingen og har

blandt andet gjort en indsats for at styrke DGI Minimagi,

som er et 1-dages fodboldskolekoncept for de 5-7-årige,

hvor målet er at få nye medlemmer samt forældretrænere

involveret i foreningerne.

”Forløbet blev afholdt i én forening i 2019. Mads har lavet

aftale med fem foreninger i foråret, og flere er sandsynligvis

på vej. Det giver rigtig god mening med en praktikant, som

fordyber sig i et afgrænset område af aktiviteterne”, siger

Christian Sloth.
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Gymnastik & Fitness

Sæsonens kurser og uddannelser er faldet på plads og med

69 styks, er der nok at vælge mellem for gymnaster,

instruktører og bestyrelser i landsdelens

gymnastikforeninger.

”Vi har skabt en god blanding af klassiske tilbud indenfor

rytme og spring, masser af kræs for instruktører på

børnehold og som noget nyt konflikthåndtering og

coaching. Vi prøver også med en række brush up-kurser,

hvor erfarne instruktører kan få ny viden og inspiration”,

siger Niels Vest, der er idrætskonsulent.

Foråret er en vigtig tid for gymnastikken med højsæson for

opvisninger. Sådan var det også i år, og den første af tre

forårsopvisninger var en stor succes i Kalundborg. Men

coronavirus satte en stopper for resten af opvisningerne.

”Fredag før opvisningen i Roskilde ændrede

myndighederne anbefalingerne for at begrænse smitten af

coronavirus. Det betød, at vi måtte handle hurtigt og endte

med at aflyse opvisningen. Kort efter stod det klart, at vi

også måtte aflyse opvisningen i Sorø og gymnastikgallaen i

Kalundborg”, siger Niels Vest og forsætter:

”Vi har i den forbindelse været i dialog med rigtig mange af

vores foreninger om DGI-opvisningerne og deres egne

opvisninger. Foreningerne har også spurgt ind til aflønninger

af instruktører og resten af sæsonen”.

Lige nu krydser vi fingre for, at de fire sommeropvisninger

bliver til noget, så gymnasterne kan sætte et ordentligt

punktum på denne mærkelige sæson.

Året blev skudt i gang med Fitness Tryday, hvor

fitnessforeninger i hele landet åbnede dørene for

nysgerrige mennesker. I år var 14 foreninger med fra

landsdelen, hvilket er langt flere end sidste år. Kort tid efter

fik instruktører inspiration i Tune IF og Center for Bedre

Livsstil (CBL).

”Vi satte simpelthen deltagerrekord med 71 deltagere, der

kunne vælge op til tre workshops på en dag. Det var en

kæmpe succes”, siger Camilla Madsen Ysnæs, der er

idrætskonsulent.

Det kan være et stort projekt at skaffe midler til nye

fitnessaktiviteter eller facilitetsudvikling i foreningerne. Det

blev derfor omdrejningspunktet for en ny workshop, hvor 11

foreninger var med. Foreningerne var også vilde for at være

med til netværksmøde for fitnessforeninger i vores nordlige

område. Her var seks foreninger med.

Der er allerede nu gang i planlægningen af uddannelser for

2021. Uddannelserne bliver i et tæt samarbejde med

foreningerne, som har været en strategi siden 2019. Det

styrker relationen til foreningerne, målretter indholdet på

uddannelserne og har været en succes, så foreningerne vil

gerne være med igen og igen. Som noget helt nyt er der et

Yoga Retreat i Danmark på tegnebrættet.

Coronavirus har naturligvis også sat sit aftryk på forårets

arrangementer indenfor fitness. En fuldt booket

fitnessuddannelse med venteliste er blevet udskudt, det

gælder også en workshop med Peter Friis og en temaaften

om udendørstræning.

Tennis

Sidste skud på stammen indenfor uddannelse er ”Styrk

klubbens træningsmiljø”, som har været en succes i

Slagelse Tennisklub.

”Klubben får en skræddersyet løsning til at udvikle

træningen, så der er en rød tråd fra gang til gang i

træningen samt mellem alle tilbud i klubben”, siger

Johannes Klentz Jørgensen, der er idrætskonsulent.

Projektet skoletennis, der omfatter næsten alle

tennisklubber i Holbæk Kommune, fortsætter i hele 2020.

Tuse Skole begyndte i januar med et forløb med 300

skolebørn, der får tilbudt gratis prøvetræning og

medlemskab af Tuse IF Tennis.

Der har været fuldt booket på både 2i1 doubleturneirng i

Roskilde Tennisklub, JuniorTour i Køge Tennisklub samt

Skumtennisstævne i Albertslund Tennis. Coronavirus har

dog sat en stopper for den ellers meget positive udvikling i

både iveren efter at spille stævner hos unge og ældre samt

interesse hos skolerne i at få tennis på skoleskemaet.
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Skydning

Skytteforeningerne, der var med til Skole DM i skydning, var

samlet til netværksmøde for at evaluere forløbet. Det skete i

Holbæk Sportsby, hvor der også blev budt på en

rundvisning.

”Det var populært at se, hvordan man kan indrette en ny

facilitet. Mange af skytteforeningerne har jo mindre

prangende faciliteter, så det var til stor inspiration. Vi fik

desuden en god snak om Skole DM i skydning og ønskerne

til at have mere fokus på skolernes læringsmål. Der var

også interesse for at afprøve IR-våben for at gøre det lidt

mere fleksibelt for foreningerne og eleverne”, siger Kim Bay,

der er idrætskonsulent.

Landsmesterskaberne indendørs nåede at blive afholdt med

fin deltagerfremgang, inden coronavirus for alvor ramte

Danmark. I november samles alle landsdelsmestrene til den

store fejring.

Som noget nyt blev der afholdt hjælpetræneruddannelser

for både riffel og pistol samme tid og sted. Det betød, at de

to hold kunne nyde godt af hinandens selskab på fælles

moduler om bl.a. den gode velkomst.

På det kommende aktivitetsmøde skal der vælges ny

formand for skytterne i landsdelen, når Rolf Dejløw efter

nogle gode år ikke stiller op igen. Der er allerede en ny

kandidat på banen.

Coronavirus betyder også, at PAC – Politiets Administrative

Center – er lukket i de næste mange uger. Man kan altså

ikke få behandlet de såkaldte SKV-ansøgninger lige nu.

”Tidligere på året var der lang ventetid på at få behandlet

ansøgningerne, som gjorde det meget besværligt at være

skytte og skytteforening. Det kan også betyde, at

godkendelse af baner kan blive forsinket. Så vi håber, at det

hele snart et tilbage til noget, der minder om

normaltilstand”, siger Kim Bay.

Kim Bay lover desuden, at der er styr på udstyret, hvis

perioden med hjemmearbejde bliver forlænget!
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Gadeidræt

I Lejre Kommune var der netværksmøde om gadeidræt,

mens Fuglebjerg skal have et nyt samlingspunkt for alle

grupper i samfundet med bl.a. en skatebane som et led i

arbejdet med landsbyklynger.

SMACK-festivalen har igen i år fået stor opbakning fra

mange forskellige sider.

”I år har Roskilde Festival støttet med 200.000 kr, DGI Midt-

og Vestsjælland med medarbejdertimer og Roskilde

Kommunes Musikby Strategipulje med 70.000 kr. Den

sidstnævnte pulje vil tilmed støtte i 2021 og 2022 med

samme beløb. Det har været vores strategi at prøve at søge

bevillinger til flere år. Så vi har mulighed for at tænke mere

langsigtet i planlægningen”, siger Bo Ejstrup, der er

konsulent.

I Hal 12 i Roskilde er der nu en ny facilitet til parkour som

følge af samarbejdet med foreningen Parkour Fellows.

Faciliteten er mobil, så den kan flyttes ud, når vejret er godt

og ind, når det bliver for koldt. I et samarbejde mellem

konsulenten og Rasmus, der er praktikant hos

Kommunikation & Marketing, blev der lavet en video med

fokus på processen bag.

Gadeidrætten har det ikke helt så udfordret af coronavirus

som andre idrætsgrene. Man kan nemlig stadig fx skate på

gade og dyrke parkour. Så længe man holder afstand og

vasker hænder ofte.

”Man skal naturligvis undgå kontaktsport som basket og

street soccer. Men husk alligvel at holde jer i gang for at

styrke immunforsvaret”, siger Bo Ejstrup.

Inklusion

Ni af DGI Midt- og Vestsjællands medlemsforeninger har i

løbet af 2019 meldt sig selv som velkomstforeninger ud af

74 på landsplan.

”I 2020 vil disse foreninger få tilsendt en fysisk startpakke,

der gør, at de kan synliggøre, at de er en Velkomstforening.

Det kan hjælpe dem med at sætte den gode velkomst

yderligere på dagsordenen. Udover en velkomstpakke

modtager Velkomstforeninger to årlige nyhedsbreve med

inspiration fra andre foreninger til, hvordan man kan arbejde

med velkomsten. Her får de samtidig tilbud om at deltage

på et gratis webinar om den gode velkomst”, siger Nina

Bach Jørgensen, der er konsulent.

Desuden arbejder vi på forskellige ting på

inklusionsområdet bl.a. en ansøgning til den sociale

investeringsfond i Ringsted Kommune med et projekt for

ledige unge og Fællesskabsløbet til i september i

samarbejde med Ro’s Torv i Roskilde.

Outdoor

Lige præcis outdoor er ikke så hårdt ramt af coronavirus

som andre aktiviteter. Det er nemlig stadig helt ok at gå og

løbe en tur under åben himmel, finde cyklen frem eller

komme en tur ud på vandet. Så længe det sker i behørig

afstand fra andre mennesker.

Nyt fra de strategiske
programområder

10

https://www.facebook.com/DGIstreetsoccer/videos/527500791305322/


Outdoor bliver fremadrettet en indsats under det

fokusområde, der hedder Idrættens arenaer. Planlægningen

af årets arrangementer er i gang. Der bliver bl.a. et

arrangement, hvor alle inviteres til at prøve kano, kajak og

padel i Lejre Kommune i samarbejde med Bramsnæs

Sejlklub og Lejre Havkajak.

Skoler & Institutioner

Alle bør lære at cykle. Og det før de nu chancen for i Høje-

Taastrup Kommune, hvor DGI sammen med kommunen

laver et forløb med cykellege for de ældste børn i

børnehaverne.

”Det er en helt central og meget aktuel kompetence. Hvert

enkelt barn får en helt ny grad af mobilitetsfrihed og

uafhængighed. Samtidig er det en herlig fornemmelse at

sidde i medvind og mærke cyklen flyve hen over asfalten.

På vej hen til sin bedste ven, til fodboldtræning eller til

stranden”, siger Kit Frøling, der er konsulent og fortsætter:

I cykelleg udvikler børnene deres fysiske færdigheder. Det

er kropslig dannelse i praksis. Børnene får mulighed for at

øve sig i et sjovt, legende og udviklende miljø. Når børnene

får tid til at øve og fejle i cykelleg, giver det positive,

meningsfulde og succesfulde oplevelser med bevægelse,

når de pludselig cykler selv”.

Høje-Taastrup Kommune har med støtte fra Nordea fonden

igangsat projekt ”Småbørn i bevægelse”, som afsluttes i

2023. Et projekt hvor Høje Taastrup Kommune forsøger, at

løfte den tidlige indsats ift. småbørns motoriske udvikling.

Baggrunden herfor er at 31,4 % af børnene i indskolingen og

24,1 % af børnene på 8-10 måneder får bemærkninger om

manglende motoriske kompetencer.

I Holbæk Kommune afvikler vi i samarbejde med 10. klasses

centret et tilrettet Trænerspireforløb for skolens

modtageklasse.

”Formålet er at give de unge viden og praktiske erfaringer

med foreningslivet som er en meget dansk ting. I forløbet

afprøver og lærer de unge at igangsætte aktiviteter, så de

får praktiske erfaringer med hjælpetrænerrollen, ligesom de

kommer ud på foreningsbesøg, hvor de oplever hvad en

idrætsforening egentlig er for en størrelse”, siger Kit Frøling.
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Idræt for seniorer

Det nye år begyndte med at få placeret alle aktiviteter

omkring den demensvenlige idrætsforening hos

konsulenten i DGI Midt- og Vestsjælland. Bl.a. er den første

instruktøruddannelse blevet afholdt med 12 deltagere,

desværre måtte den sidste af to undervisningsdage aflyses

på grund af coronavirus.

Både Slagelse Kommune og Odsherred Kommune har sagt

ja til at afholde demensvenlige workshop for deres

foreninger.

I Odsherred kommune er der nu etableret et Netværk for

60+ foreninger.

”Netværkets foreninger vil gerne starte ”Seniorfitness” op.

Det er et tilbud til personer, der har gennemgået et

genoptræningstilbud eller andre servicetilbud. De vil kunne

fortsætte med vedligeholdende træning i foreningsregi”,

siger Bente Riis, der er idrætskonsulent.

”Seniorfitness” bliver et af de tiltag, som skal udbredes til

alle vores kommuner i landsdelen. Holbæk Kommune er nu

klar til at udvide med flere foreninger.

Alle foreninger, der vil starte aktiviteter op for 60+, kan få en

startpakke med 2.000 kr., der kan gå til rekvisitter,

kommunikationshjælp eller instruktørudgifter. Tilbuddet

gælder i 2020 og har stor succes.

”Det er dejligt at flere vil være med. Lige nu er jeg i dialog

med Sørbymagle IF og Hagested IF om at lave Idræt om

dagen”, siger Bente Riis, der er idrætskonsulent.

Idræt for seniorer har planer om at sende mails ud til

seniorer med tips til at holde den fysiske og mentale form

ved lige. Det kan være alt fra fysiske øvelser, telefonkæder

og gåture.

Apropos gåture

”Jeg kan anbefale, at kaffen står så langt væk som muligt

for at sikre muligheden for tiltrængt motion. På den måde

mødes jeg også med manden af og til i løbet af

arbejdsdagen”, siger Bente Riis.

Sundhed

Jump4fun kører fortsat i Solrød Kommune, Køge Kommune,

Ishøj Kommune og Brøndby Kommune.

”I Ishøj er vi i dialog omkring oprettelse af endnu et hold i en

svømmeklub. Desuden er det nu, at alle kontrakterne med

kommunerne skal genforhandles, og nye kontrakter skal i

hus. Det hele er dog sat lidt på pause på grund af

Coronakrisen”, siger Nina Bach Jørgensen, der er konsulent.

I slutningen af februar var alle folkeoplysende foreninger i

Brøndby Kommune inviteret til en workshop omkring ABC

for mental sundhed og Den gode velkomst. Her fik de

inspiration til, hvordan man tager godt imod nye

medlemmer i foreningen. Der var også fokus på de

udviklingsmuligheder, der ligger i foreningen, som kan være

med til at tiltrække en helt ny medlemsgruppe fx

naturtræningshold eller med alternative kontingentformer.

Den 1. marts afholdt vi første modul af DGI

Naturtræningsuddannelse i Boserup Skov i Roskilde. Andet

modul, der skulle være afholdt den 15. marts, er udskudt på

ubestemt tid. I marts skulle vi også have afholdt den første

af to ambassadørkurser i projektet ”Kom og vær med”, som

Høje-Taastrup Kommune har fået midler til via puljen

”Motion og fællesskab på recept”.

”Formålet med projektet er at udvikle en samarbejdsmodel,

der kan sikre, at tilbud i idrætsforeningerne bliver en

integreret del af kommunens sundheds- og

beskæftigelsesindsatser. På de to ambassadørkurser

deltager foreningsinstruktører samt frontpersonale fra hhv.

jobcentret og sundhedscentret og her vil de bl.a. blive

præsenteret for adfærdsdesign og Den gode velkomst”,

siger Nina Bach Jørgensen.

I slutningen af denne måned bliver der afholdt webinar

sammen med DGI Storstrømmen for deltagerne i Lev Godt

projektet, som Steno Diabetes Center Sjælland har inviteret

os til at deltage i. Projektet er målrettet alle borgere med

diabetes type 2 og tager udgangspunkt i den digitale

platform Liva Healthcare. Projektet skal også bygge bro til

civilsamfundet og dermed foreningslivet.
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Tidtagning

Motions- og cykelløb er som alle andre aktiviteter ramt af

aflysninger og udsættelser. DGI Tidtagning håndterer

situationen på følgende måde.

Hvis arrangøren ønsker at aflyse arrangementet, og

deltagerne skal tilbagebetales, så tilbagebetaler DGI

deltagergebyret minus online servicegebyret på 12,50 kr. til

deltagerne. DGI vil fortsat have nogle udgifter, samt have

administrationstid på at tilbagebetale, som bliver dækket af

de 12,50 kr. Foreningerne/arrangørerne kommer som

udgangspunkt ikke til at hæfte noget økonomisk i forhold til

DGI.

Ønsker arrangøren at udskyde arrangementet, koordineres

der blot en ny dato med DGI.

Idræt på Fælleden

Idræt på Fælleden 2020 planlægges fortsat under normale

omstændigheder. Skulle det værste ske, at Idræt på

Fælleden må aflyses, så hæfter ingen foreninger for deres

deltagelse. Leverandøraftaler bliver pt. holdt tilbage, så der

først bliver indgået aftaler igen, når der er styr på

coronavirus i Danmark.

Medarbejdermotion

Kalundborg Kommune er klar til personalesportsdag i juni,

mens der er flere arrangementer i andre kommuner på vej

til efteråret. I Odsherred Kommune bliver der arbejdet på

højtryk for at lave medarbejdermotion for fire til fem

afdelinger på kommunen.

Nyt fra Projekt & Udvikling
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Det digitale trender

Over 100 foreninger i DGI Midt- og Vestsjælland deltog i

efteråret i en spørgeundersøgelse om foreningernes digitale

vaner i forhold til administration, økonomi og

kommunikation.

Resultaterne og viden fra den undersøgelse deler vi nu i en

række nyhedsbreve til foreningsledere. Og vi kan se, at de

bliver læst, blandt andet fordi flere søger om at komme med

i DGI’s Facebookgruppe om emnet.

”Vi må vist gerne prale af, at Facebookgruppen nu rummer

71 medlemmer. 20 efter vores seneste nyhedsbrev til

kasserere. Det giver god mening med et sted, hvor vi hurtigt

kan dele spørgsmål og blive klogere – og hjælpe

hinanden”, siger Marianne Høyer, der er foreningskonsulent

og projektleder.

20 foreninger søgte også om at komme med i projektet

”Fremtidens Digitale Foreninger”. Der mangler lige den

sidste bekræftelse, før projektet kan gå i gang.

Styr på basic

Foråret er traditionen tro tid til generalforsamlinger i

idrætsforeningerne. Det var tydeligt og dejligt at mærke, at

vi er en del af noget større, da DGI’s chefjurist hurtigt var

ude med vejledning til foreningerne i forbindelse med

coronavirus. DGI Forening holder sig løbende orienteret om,

hvad foreningerne møder af udfordringer, sparrer dels med

vores juridiske afdeling men også med kollegaer rundt

i landet. Generalforsamlinger giver nemlig ofte anledning til

at få tjekket vedtægterne, men det stopper ikke der.

”Jeg oplever gang på gang, at en henvendelse om

vedtægter ender et helt andet sted. Vedtægterne skal jo

helst afspejle foreningen. Så vi kommer til at kigge på

foreningens identitet og formål. Det er i virkeligheden meget

sundt lige at få tjekket op på, hvad man vil med foreningen”,

siger Steen Ulrik Hansen, der er foreningskonsulent.

Samværspolitikker i foreningerne giver også anledning til

mange henvendelser. Eller måske snarere der, hvor der ikke

er en samværspolitik.

”Det er i bund og grund en god ide at have sådan en politik.

Og rigtig mange foreninger opdager alt for sent, hvorfor det

Nyt fra Foreninger & Kommuner
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 er en god ide at have talt om, hvordan man er sammen i

foreningen. Det handler ikke kun om, hvordan man siger

pænt velkommen til foreningen. Men om, hvordan man får

medlemmerne til at trives der”, siger Steen Ulrik Hansen.

Sæt strøm til de gode ideer

Der er ingen grund til at stoppe gode ideer, fordi der ikke er

penge i foreningens kasse. 1. marts åbnede Forenings-

puljen, som DGI og DIF står bag. I landsdelen har vi to

puljer, som begge støtter initiativer, der kan få flere børn og

unge med i foreningslivet.

”Især puljen ”Flere børn og unge på Sjælland” har haft stor

søgning, siden den åbnede tidligere på året. Kommunerne

har været gode til at sprede budskabet, som også er blevet

markedsført med fælles kraft her i huset”, siger Steen Ulrik.

Optagelsen af foreninger er nu i nye hænder. Det betyder,

at ansøgningerne fra foreningerne kommer til Mette Bonde,

mens Sune Alenkær gennemgår vedtægterne.

Coronavirus sætter jo en stopper for alle aktiviteter i

idrætsforeningerne. Men i maskinrummet er der nu måske

tid til at få ryddet lidt op.

”Som foreningsleder er det en fin anledning til at få ryddet

lidt op på hylderne, få kigget på hjemmesiden, Facebook-

siden og regler i foreningen. Er vores samværspolitik

opdateret? Er vores vedtægter? Kan vi oplære flere i at

være administratorer på FB-siden? Eller flere om at lære

hjemmesiden at kende? Hvilke opgaver vil vi gerne finde

frivillige til? Kan vi i vores forening f.eks. finde forældre, der

gerne vil hjælpe os med de kommunikative opgaver? Er

vores årshjul opdateret? Man behøver ikke kede sig som

foreningsleder, men måske finde lidt tid til at skabe overblik.

Og vi er klar til at hjælpe”, siger Marianne Høyer og

forsætter:

”Andre fif? Måske skal vi være gode til at ”lede dagen”, som

vi gerne vil lede det gode møde. Noget er information,

noget er til debat, noget skal besluttes, noget er til

brainstorm, og der skal også være tid til ”at glædes ved

mødet”. Bliver alle hørt (derhjemme?), både små og store,

øvede og uøvede? Bliver alle set? På den måde kan vi alle

lære at blive bedre til at navigere i familiedemokratiet og

dermed styrke fællesskabet. De gaver kan vi bringe med os

til foreningen – og måske få flere til at være med”.

Livet i Bevæg dig for livet visionskommunerne

I Høje-Taastrup Kommune, som er en af vores

visionskommuner, ser det ud til, at der allerede har været en

betydelig vækst i antallet af børn, unge og voksne, der er

medlem af foreningslivet.

I Lejre Kommune er der også gang i en masse nye initiativer,

der skal invitere flere med i fællesskabet. Der er blandt

andet indgået en partnerskabsaftale mellem kommunen,

Nationalpark Skjoldungernes Land, Bevæg dig for livet –

Løb og Gang og DGI Midt- og Vestsjælland, som skal sikre,

at der bliver etableret gå-fællesskaber i den flotte

nationalpark.

”Vi er stadig i dialog med flere kommuner om at blive

visionskommune. Uden at afsløre for meget, kan jeg sige, at

der fortsat er stor interesse blandt kommunerne for at blive

del af Bevæg dig for livet”, siger Sascha Clausen, der er

kommunekonsulent og fortsætter:

”Vores store satsning på at sikre, at alle børn og unge skal

have lige adgang til foreningslivet på Vestegnen bevæger

sig også fremad. Vi er ved at færdiggøre aftaler med de

første kommuner, hvilket er positivt, da den kommunale

budgetproces kan være tidskrævende”.

Hos kommunekonsulenten med to børn under seks år er der

brug for en fælles digital kalender, så der er styr på

arbejdsmøderne. Og så er der ingen skam i, at ungerne får

lidt mere tv-tid end normalt.
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I tæt samarbejde med DGI Forening er vi på trapperne med

”Kommunikationshjælp til foreninger”. Konceptet skal

hjælpe foreningerne med at blive endnu bedre til at

formidle de mange fantastiske tilbud, de har på hylderne.

Med kommunikationshjælp kan foreninger få gratis

rådgivning, kurser eller få løst konkrete

kommunikationsopgaver som fx pressemeddelelser,

tryksager eller annoncering på sociale medier.

”Foreningskonsulenter, idrætskonsulenter,

kommunikationskonsulenter og eksterne undervisere

kommer til at bidrage. Inden Coronavirus var planen, at

konceptet skulle markedsføres i maj, men lige nu er det hele

jo lidt skørt, så vi ser tiden an. Men det er et koncept med et

stort potentiale, fordi det kan bidrage til at opfylde visionen

om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Jo

bedre foreningerne er til at markedsføre sig, jo flere kan få

øjnene op for det fantastiske fællesskab”, siger Louise

Wiederquist, der er kommunikationskonsulent i DGI Midt- og

Vestsjælland.

Mere videndeling

Kommunikationsafdelingen har fire workshops på

tegnebrættet i 2020 til konsulenter og koordinatorer. På

bare to timer højner vi niveauet hos alle, der har behovet.

Huset kan glæde sig til at blive klogere på følgende fire

emner:

Sæt strøm til dine Facebookopslag

Workshoppen der forbedrer dine e-mails

Få inspiration til at skrive gode arrangementstekster

Planlæg planen – det gode marketingmix

Ekstra hænder

Hele to praktikanter beriger huset og

kommunikationsafdelingen i forbindelse med deres

praktikperiode på 12 uger. Karoline Karlstedt Nielsen tog vi

afsked med medio januar. Med overlap startede Rasmus

Dan Schmidt Pedersen, som til daglig studerer

kommunikation på CBS. Rasmus producerer bl.a. videoer,

laver facebookopslag og hjælper med TVØST-løbet.

Rasmus slutter sin praktik til påske.

Kommunikation & Marketing i DGI Midt- og Vestsjælland er

ansvarlige for update. Næste nummer udkommer i juni.

Nyt fra Kommunikation &
Marketing
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