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Bli med på årets viktigste søndagtur!
Norsk idrett og tv-aksjonen hører sammen
Helt siden 1974 har idretten bidratt til tv-aksjonen.
Idrettsfolk har vært bøssebærere, idrettskretsene har
hatt representanter i fylkeskomiteene og idrettsråd og
idrettslag har sittet med folk i kommunekomiteene.
Nettopp fordi tv-aksjonen og idrettsbevegelsen har
mye til felles. Det handler om mennesker som bryr
seg og som stiller opp frivillig!

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober. Norge er et samfunn der forskjellene øker.
Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er.
Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i,
til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer
liv. Målet er å tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik
bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.
Bli bøssebærer! Målet er at alle husstander skal få besøk og til det
er det behov for 100 000 bøssebærere. Tidspunktet for bøssebæringen
er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 21. oktober.

Nå kan ditt idrettslag
vinne 50.000 kroner
i Grasrotprisen

Har ditt idrettslag allerede et
godt tiltak som fortjener støtte?
Planlegger dere å gjøre noe for
å ivareta ungdommene i idrettslaget? Dersom svaret er ja kan
ditt idrettslag vinne 50.000 kroner
gjennom Grasrotprisen.
Kampanjen går fra 17. september
til 30. september 2018
Les mer

2. november

Hordaland idrettskrets inviterer
til daglig leder forum. Forumet er
ment for daglig ledere og øvrige
administrativt ansatte i idrettslag i
Hordaland. Tema er:
- Arbeidsgiveransvar. Idrettslagets
rettigheter og plikter som arbeidsgivere. HMS for idrettslag.
- Trygg på trening. Hvordan kan
idretten bli godt nok rustet til å
identifisere og ta vare på barn og
unge som blir utsatt for seksuelle
overgrep og trakassering. Les mer

ALLEMED

KICK-OFF Balanse

Balanse er et nettverk for å få
flere kvinner i idretten. Visste du
at kvinneandelen blant presidenter, sportsjefer og landslagstrenere kun er mellom 11 og 18%?
Balanse er viktig i enhver funksjon i idretten.Vi har tro på at
flere kvinnelige trenere og ledere
vil være med å styrke og utvikle
idretten. Vi markerer starten på
dette nettverket den 24. oktober
på Scandic Ørnen i Bergen.
Les mer og meld deg på

KlubbAdmin
-basiskurs

Dato: 18. oktober kl. 17.00-19.30.
Sted: Idrettens Hus, Bergen
KlubbAdmin er idrettens egen
løsning for klubbadministrasjon
og er utviklet for å ivareta de
krav forskriftene stiller og er en
enkel, sikker, nettbasert løsning.
Selve løsningen er kostnadsfri
for idrettens klubber. Målgruppe
er medlemsansvarlig, administrativt ansatte, og eventuelt andre i
idrettslaget. Invitasjon og påmelding

Under Ledermøtet i Norges idrettsforbund før sommerferien ble alle
særforbund og idrettskretser utfordret til å gjennomføre ALLE MED
stafetten for å sette fokus på økonomiske barrierer i idretten og for å
komme frem til konkrete oppfølgingspunkter for å redusere disse. Hordaland idrettskrets gjennomførte ALLE MED-stafetten på sitt styremøte
i september. Styret diskuterte hva idretten generelt og idrettskretsen
spesielt kan gjøre for å bidra til at økonomiske begrensninger ikke blir
avgjørende for at barn og ungdom kan delta i aktiviteter i et idrettslag.
I diskusjonen var en innom utfordringer som dyrt utstyr, rammevilkår
for idrettslagene herunder gratis bruk av idrettsanlegg, samarbeid med
kommunene og aktivitetskostnader i idrettslagene.
Les her om hvilke tre områder idrettskretsen konkret vil fokusere på og
hvem de har utfordret og sendt stafettpinnen videre til.

Sammenslåingsprosessen mellom Hordaland
idrettskrets og Sogn og
Fjordane idrettskrins

Knut Songve er ansatt som prosjektleder for regionaliseringsprosessen av Hordaland idrettskrets
og Sogn og Fjordane idrettskrins
og organisasjonssjef for Vestland
idrettskrets fra 2020. Songve skal
lede de to administrasjonenes felles arbeid med regionaliseringen,
som blir formalisert 01.01.2020.
Les mer

Aktivitetslederkurs
Barneidrett

Dato: 19.-21. oktober
Sted: Leiknes skule og Ostereidet
i Lindås.
Målgruppen for aktivitetslederkurset er trenere og ledere i idretten, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager. Dette kurset er generelt og
går på tvers av alle særidretter.
Invitasjon og påmelding

foto: Atle Larsson

AKTIVITETSDAG
for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

Lørdag 20. oktober har barn og
unge med nedsatt funksjonsevne
mulighet til å prøve ut følgende
aktiviteter på Energisenteret: rullestolrugby, klatring, paraishockey
svømming, håndball, enkeljympa,
rullestoltennis, stup og kickboxing. Idrettslagene som driver
tilbudene gjennomfører aktivitetene sammen med sine respektive
trenere. Les mer og meld på her

Nyhetsbrevet sendes til klubbens offisielle epostadresse i Sportsadmin. Husk derfor å videresende til medlemmene i din klubb.
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