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Bliv partner og få flere
med i idrætsforeningen
Nu kan din idrætsforening blive en vigtig del af Bevæg dig
for livet-visionen om at få flere idrætsaktive i
foreningerne.
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Bevæg dig for livet arbejder på at få flere
idrætsaktive i Skive Kommune. I den
forbindelse søger vi
partnerskabsforeninger, som arbejder
målrettet med at få nye medlemmer i
målgrupperne; teenagere/unge, inaktive
voksne, seniorer og fysisk/psykisk
handicappede.
Alle foreninger kan, uanset størrelse, blive
partnere i visionen.
I et partnerskab forpligter foreningen sig
på, at arbejde målrettet med en eller flere
af målgrupperne - både i relation til at
skaffe nye medlemmer men også til at
fastholde eksisterende medlemmer.
Bliv klogere på målgrupperne i højre
kolonne.

Teenagere/unge:
Generelt er der stor tilslutning til idræt og
motion i børneårene, hvorfor det særligt
er fastholdelsen i teenageårene der skal
arbejdes med.
Inaktive voksne:
Der er næsten 20.000 voksne (25-59 år) i
Skive Kommune, hvoraf blot 39 % er
foreningsaktive. Derfor er det vigtigt, at
der skabes attraktive og fleksible idrætsog motionstilbud til målgruppen, som er
et stort rekrutteringspotentiale for
foreningerne.
Seniorer:
Målgruppen er den hurtigst voksende i
befolkningen, og idrætstilbuddene skal
derfor følge befolkningsudviklingen.
Fysisk/psykisk handicappede:
Der er et stort behov for at målgruppen
bevæger sig mere og inklusion i de
almene idrætsforeninger er en vigtig
faktor for motivationen hos deltagerne.
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Hvorfor blive
partnerskabsforening?
Partnerskabsforeninger vil igennem
projektperioden blive tilbudt støtte,
vejledning og rådgivning alt efter ønsket
og behovet i foreningen. Foreningen kan
altså selv være med til at forme
partnerskabet, så der tages
udgangspunkt i den enkelte forenings
udfordringer og muligheder.

Partnerskabet yder blandt andet støtte til:
foreningsudvikling (side 4)
opstart af nye aktiviteter (side 5)
markedsføring (side 6)
netværksfacilitering (side 7)

Skal din forening være med til at
gå forrest i visionen, så henvend
dig med det samme til
projektleder;
Kristian Buhl - 61339043
krbu@skivekommune.dk

Foreningsudvikling
Generel foreningsudvikling
Støtte til generel udvikling i foreningen.
Økonomisk støtte til udviklingsforløb
med en konsulent fra DIF eller DGI.
Rådgivning fra DGI, DIF, Skive
Idrætssamvirke og Sundhedscenter
Skive.
Kurser
Mulighed for deltagelse i og afholdelse
af relevante kurser.
Kursusrefusion via Skive
Idrætssamvirke.
Gratis inspirationskurser.
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Fundraising
Bliv støttet i ansøgninger til puljer og
fonde, der kan bidrage til mere aktivitet
og nye tiltag i foreningen.
Få indsigt i, hvilke puljer der er
interessante i forbindelse med en
særlig indsats.
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Opstart af nye aktiviteter
Konsulentbistand
Få hjælp af DGI/DIF's konsulenter til
opstart af nye aktiviteter.
Inspiration
Få viden om, hvilke motionsformer der
"hitter" i foreningerne.
Særlige tilbud
Tilbud fra Bevæg dig for livet-idrætter
eller fokusområder i visionen.

Markedsføring
Materiale
Hjælp til Udarbejdelse af foldere,
plakater eller andet trykt materiale.
PR
Hjælp til pressemeddelelser samt
annoncering i lokalaviser ved større
begivenheder.
Annoncering via Skive Kommunes
Bevæg dig for livet-hjemmeside ved
ekstraordinære foreningstilbud.
Understøtte foreningens
kommunikation på hjemmeside og
Facebookside.
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Netværksfacilitering
Netværksarrangementer
Foreninger tilbydes deltagelse på
netværksarrangementer med de øvrige
partnere.
Politisk netværksmøde
Mulighed for at tage del i en vigtig
idrætspolitisk dagsorden via et årligt
netværksmøde med deltagelse fra alle
interesserede partnerskabsforeninger
og repræsentanter fra relevante
politiske udvalg.

Hvordan ansøger foreningen?
Der sendes en mail med en beskrivelse af, hvordan man vil forsøge at
tiltrække flere medlemmer. Herunder skal følgende punkter indgå:
- Hvilke eller hvilken målgruppe(r) vil foreningen sigte efter?
- Gerne et bud på, hvor mange flere aktive medlemmer, der i bedste fald
kan opnås ved indsatsen.
- Gerne et bud på, hvordan I vil hjælpes til at nå jeres mål.
Mail med ansøgning skal sendes til;
Kristian Buhl - krbu@skivekommune.dk

En partnerskabskontrakt udformes på et møde hos foreningen, hvorefter
samarbejdet indledes.

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,
motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.

