VI DELTAR!
Till föreningen

Inspirationsdagen 12 oktober 2012
- för idrottsföreningen som söker nya medlemmar

Syfte med dagen
Rätt bedriven ger idrotten fysiskt och psykiskt utveckling samt en gemenskap som kan vara svår att finna
i andra sammanhang. Tyvärr slutar många ungdomar, av olika anledningar, idrotta i tonåren. Dess bättre
vet vi att det finns många föreningar som gärna tar emot nybörjare även i den åldern. Inspirationsdagen
syftar till att föra samman dessa föreningar med elever i syfte att finna passande idrotter.
Tid och plats
Inspirationsdagen är i Sporthallen, Sundsvall, fredagen den 12 oktober. Eleverna är där kl 09 – 13.
Vi förfogar över Sporthallens A-, B- och C-hall.
De föreningar som har sin träningslokal i Sporthallen har möjlighet att ha aktiviteten där.
Antal elever
Samtliga elever i årskurs 1 på Sundsvalls Gymnasium kommer schemaläggas för att besöka
Inspirationsdagen. Det är därmed ca 700 elever som i omgångar kommer vistas i Sporthallen under
dagen.
Vårt krav på dig i föreningen
För att vara med på dagen måste din förening kunna erbjuda aktivitet på fritiden till nybörjare i
gymnasieålder. Ni ska finnas på plats i Sporthallen 12 oktober senast vid kl 08.00 och fram till 13.00 med
personal. (Fr o m 07.00 ges tillträde till hallen för de föreningar som önskar.)
Vad ni i föreningen kan göra under dagen
Varje deltagande förening tilldelas en yta för aktivitet och ”mässbord”.
Vi önskar att Inspirationsdagen blir så mycket mer än en mässa. Vi ser gärna att vid er plats finns en
rolig, genomtänkt och grenspecifik ”prova-på-aktivitet” som lockar besökarna till att stanna upp och
testa er aktivitet. Vi uppmanar dig i förening att tänka till lite extra om detta! Tag gärna kontakt med
undertecknade då ni vill ventilera funderingar.
Vi fördelar därefter lokalens ytor och utrustning efter era önskemål.
Ett annat tips för dagen är att ni är klädda i tävlings- eller föreningsdräkt.
Förutom aktiviteter vid tilldelad monter kommer aktiviteter återkommande visas på stora scenen. Där
har ni möjlighet att inför alla närvarande elever göra en uppvisning i några minuter. Meddela om ni vill
använda scenen i samband med er anmälan om deltagande på Inspirationsdagen.
Ersättning
Vår ambition är att kunna erbjuda medverkande föreningar en ersättning om ungefär 1000 kronor.
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VI DELTAR!
PM
Senast en vecka innan mässdagen sänder vi ut ett PM till alla medverkande föreningar med all praktisk
information du behöver om dagen.
Andra gången
Detta är andra gången vi genomför Inspirationsdagen i Sundsvall. Vår ambition är att det blir ett årligt
återkommande arrangemang för elevernas och föreningslivets bästa. Inför framtiden är även vår
målsättning att Inspirationsdagen ska erbjudas till fler elever och klasser i Sundsvall. Vi är tacksamma för
konstruktiva synpunkter om hur arrangemanget kan förbättras framöver.
Arrangörer
Inspirationsdagen genomförs inom ramen för projektet ” Vi Deltar” som drivs av Västernorrlands
Idrottsförbund och finansieras av arvsfonden, i nära samarbete med Ledarskapsprogrammet på
Västermalms Gymnasium.

Anmälan till nedanstående senast 14 sept 2012: Först till kvarn gäller.
Håkan Melker, Västernorrlands Idrottsförbund, 060-59 42 06, 070-580 58 68
hakan.melker@vnidrott.rf.se
Övriga kontakter:
Håkan Blomqvist, Västermalms Gymnasium 060 – 19 84 16, 070 – 671 78 21
hakan.blomqvist@skola.sundsvall.se
Jan-åke Lund, Västermalms gymnasium 060-198416, 070-3178881, jan-ake.lund@skola.sundsvall.se
Marika Jonsson, elevrepresentant ledarskapsprogrammet 073-0223821, marre_barton@hotmail.com
Elias Reinholdsson, elevrepresentant ledarskapsprogrammet, igge_6@hotmail.com
Inspirationsdagen
Varför:
Få nya medlemmar till föreningslivet
För:
Föreningar i Sundsvall/Timrå
Vårt krav:
Föreningen erbjuder nybörjaraktivitet på fritiden för
elever i gymnasieålder
Besökare:
Elever åk 1 vid Sundsvalls Gymnasium
När:
12 oktober 2012, kl 09.00 – 13.00 (för föreningar 08.00)
Var:
Sporthallen, Sundsvall (A-, B-, C-hall)
Arrangör:
Västernorrlands Idrottsförbund och Västermalms
gymnasium

Västernorrlands Idrottsförbund

Projektledare Vi Deltar:

Nordichallen, Box 890, 851 24 Sundsvall

Håkan Melker
060 – 59 42 06 hakan.melker@vnidrott.rf.se
Mathias Engelhardt 060 – 59 42 04 projekt.vif @vnidrott.rf.se

www.rf.se/vasternorrland

