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Om DGI
DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler vi
koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine behov og muligheder. Det gør vi, fordi vi tror på glæden ved idræt og på
styrken i foreningsfællesskabet. DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer. Vores
aktiviteter spænder over mange forskellige idrætsgrene. Fra street soccer til svømning, fra håndbold til fitness og løb. Vi hjælper
vores flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige med at gøre en forskel. For samfundet. For idrætten. For dig.
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Tak! Et lille ord med en stor
betydning
Når jeg ser tilbage på mit første år som formand for DGI
Midt- og Vestsjælland fyldes jeg med glæde og begejstring.
Jeg har fået en fantastisk modtagelse af inspirerende,
begavede og driftige mennesker, der brænder for det, de
laver.

Der skal ikke herske tvivl om, at foreningen er kernen for os
i DGI Midt- og Vestsjælland. Vi kender mange af jer godt,
men vi vil endnu tættere på. Tallene afslører, at vi har 30
pct. af medlemmer, der ikke bruger os til noget. Det skal vi
gøre noget ved, sammen er vi stærkere.

Mit første år som formand, men jo ikke mit første år i DGI. I
år, hvor organisationen kan fejre 25 års jubilæum, er det
sjovt at tænke tilbage på dengang, jeg blev ansat som en af
de første konsulenter i DDGU. Mit liv har altid været fyldt
med idræt og foreningsliv. Det har givet mig energi at skabe
noget sammen med andre. Energien er ikke blevet mindre
med årene, og nu er jeg så tilbage med nye perspektiver og
ideer.

Politisk netværk
Kommunerne er nøglen til at gøre endnu flere aktive og til at
skabe de bedste rammer for jer i idrætsforeningerne. Vi ved
godt, hvor vigtigt det er, at I har de optimale rammer for at
gøre det, I gør bedst – nemlig at gøre en forskel for store og
små, unge som gamle. I bestyrelsen har vi derfor arbejdet
målrettet på skabe en tydelig idrætspolitisk identitet. Det
har bl.a. betydet en aktiv indsats i forbindelse med
kommunalvalget og borgmesterbesøg i vores kommuner for
at skabe strategiske samarbejdsaftaler, der også skal gavne
det lokale foreningsliv.

Et år med fuld skrue
2017 har været et særdeles aktivt år. DGI Midt- og
Vestsjælland viser sig endnu engang som en veldrevet
forening med dygtige frivillige og ansatte. Vi har afholdt
1600 aktiviteter sammen med vores medlemsforeninger.
113.000 har været med på kurser, uddannelser, skoler, til
stævner, opvisninger, uddannelser og events. 2017 var også
et år med DGI Landsstævne, denne gang med 25.000
mennesker samlet i Aalborg til idrætsfest. Det satte den helt
almindelige idrætsudøver på mediedagsordenen. Vi er
blevet endnu flere, både nye medlemsforeninger og nye
medlemmer i vores medlemsforeninger. Ja faktisk, er vi nu
den største landsdel i DGI.
Op, op, op
John, Rolf, Vibeke, Majken, Claus, Kirsten, Per og Bruno. Det
er os otte i bestyrelsen. Vi har vidt forskellige baggrunde,
roller og holdninger. Det seneste år har vi lært hinanden
godt at kende. Vi har arbejdet på at skabe en balance
mellem administration og politik.
Fra min tid som formand for en flerstrenget forening kender
jeg det kun alt for godt, at man som bestyrelse nemt kan
ende med at bruge alt sin tid på administration, praktik og
fordeling af haltider. Det er væsentlige opgaver, men det er
ikke det, bestyrelser er sat i verden for. De skal op i
helikopteren for at skabe et solidt politisk fundament. Nogle
gange kræver det en hjælpende hånd. Det er derfor godt at
se, at flere end 100 foreninger i løbet af 2017 har
gennemført et foreningsudviklingsforløb.

Vi skal skabe plads til flere
Med Bevæg dig for livet skal endnu flere danskere være
aktive og gerne i foreningslivet. De første år med den fælles
vision sammen med DIF har vist gode takter. Men vi skal
endnu mere, hvis vi skal lykkedes med at gøre danskerne til
verdensmestre i idræt. Vi har mange velafprøvede
koncepter, men skal også turde gå efter det, som ikke er en
sikker succes. Vi har størrelsen og kræfterne til at
eksperimentere. Det er en måde at fremtidssikre
foreningslivet på. Det er vores pligt at udvikle det, skubbe
kærligt til det og gøre det nemmere at administrere og være
en del af. Vi skal åbne op og blive bedre til at sætte ord på
det helt unikke, som et foreningsfællesskab kan.
For mig er tak bestemt ikke et fattigt ord. Tak til alle jer, jeg
har mødt i hallerne, på grønsværen, i klubhuset og i den fri
natur. Tak til jer, fordi I er med til at passe på vores fælles
foreningsidræt. Tak, fordi I åbner op, siger velkommen og
gør så stor en forskel. Tak, fordi I valgte mig til at stå i
spidsen for DGI Midt- og Vestsjælland. Tak for et forrygende
2017, jeg glæder mig til at se, hvad 2018 byder på.
Bruno L. Hansen,
formand for DGI Midt- og Vestsjælland
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Idrætter
Landevejscykling
Go’ stil på landevejen har ramt hele landet. Der er bl.a.
blevet uddannet 725 holdkaptajner til at tage hånd om
sikkerhed og adfærd i trafikken. De skal introducere
landevejsryttere i deres klubber til at følge nogle enkle
regler på landevejene.
DGI Cup powered by ŠKODA er et cykelløb med seks løb,
hvor medlemsklubberne på Sjælland har været værter på
skift. Det betyder, at klubberne kun skulle stille med frivillige
en gang og så nyde godt af deres indsats i de andre fem
løb. Tilmeldingen bliver åbnet i tre tempi. Først for
medlemmer af værtsklubber, dernæst medlemmer af DGIklubber og sidst for selvorganiserede.
Stjerneløbet i Roskilde begejstrer fortsat cykelentusiasterne.
450 motionscykelryttere og 60 eliteryttere var klar til start
på Stændertorvet i Roskilde den 14. juni, da det
traditionsrige cykelløb blev skudt i gang. Solen strålede,
byen summede og gav den perfekte ramme til noget af en
cykelfest. +100 frivillige stod klar til at få det hele til at køre,
bl.a. fra Roskilde Cykle Ring. Som noget nyt med
storskærm, hvor publikum kunne følge eliteløbet via GPStracking.

Mountainbike
I en tid hvor mange andre mountainbikeløb og cups har det
svært, er det gået forrygende med vores MTB-cup.
Kalundborg CC, Sorø Bicycle Club, Vindinge IF MTB,
Kragerup MTB, Pingel Race & Fun og Holbæk Cykelsport
var som værtsklubber med til at sikre, at de 225 deltagere
fik en god oplevelse.
2017 har budt på et nyt samarbejde mellem DGI MTB på
Sjælland omkring kurser og uddannelser. Samarbejdet
sikrer et stort og varieret udbud, som er nemmere at
gennemskue for deltagerne. Nu er der for alvor dømt fælles
kraft.
DGI MTB Instruktøruddannelsen har fået en makeover og
fremstår nu endnu mere moderne, kompetent og strømlinet.
Uddannelsen tager højde for efterspørgslen på mere teknik
og har fået nyt undervisningsmateriale, der er udviklet i
samarbejde med Danmarks bedste instruktører.
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Fitness
I 2017 så Bevæg dig for livet – Fitness dagens lys. Et stærkt
samarbejde med GymDanmark om at styrke fitness i
foreningerne. Det har bl.a. betydet en række nye
uddannelser og opstarten af netværksmøder for foreninger
med fitness på programmet.
Samarbejdet har også betydet en ny prisstruktur på kurser
og uddannelser. Det betyder kort sagt, at
medlemsforeningerne bliver belønnet for at være medlem i
begge organisationer med en lavere pris på vores
fællesprodukter.

Gymnastik
DGI Gymnastik har sat endnu større fokus på at udvikle
koncepter for kvalitetssikring og sikkerhed i træningen. DGI
Gymnastik har sammen med GymDanmark opdateret sit
springsikker-koncept, så de nye uddannelsesmaterialer for
instruktører i springgymnastik nu er klar til efterårets
uddannelser. Samtidig vil en ny hjemmeside se dagens lys.
Marts bød på et stævne for afterrep-gymnaster fra hele
landet i Hvalsø. Traditionen omkring stævnet er lang, men i
år er det rent faktisk et pilotprojekt, da landsplan ikke
længere er en del af afviklingen af stævnet. Stævnet havde
ca. 450 deltagere, som 11 frivillige sammen med kontoret
knoklede for at holde styr på.
Gymnastikopvisningerne er en stolt tradition, som har stor
succes i hele landet. Forårsopvisningerne i Sorø,
Kalundborg og Roskilde giver gymnasterne chancen for at
vise, hvad de har arbejdet på. Det er så populært, at
opvisningerne i Roskilde og Kalundborg er de to største i
hele landet. De tre sommerstævner ved Søskoven, på
Høvepladsen og ved Vigen tiltrækker flere tusinde
gymnaster, der vil sætte et ekstra festligt punktum på
sæsonen.
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Svømning
DGI’s svømmeskolekoncept til klubberne har været en stor
succes. Svømmeklubberne i Vallensbæk og Køge er nu med
på vognen. Ja, det var endda medvirkende til, at Køge
Svømmeklub meldte sig ind igen. I Slagelse, Kalundborg og
Dragsholm fortsætter de med konceptet. Det giver en rød
tråd i svømmeundervisningen til børn og unge, og så er det
et fremragende kommunikationsværktøj mellem trænere og
forældre, fordi det tydeligt viser progressionen.
DGI Ocean Rescue Camp har igen i år lært børn og unge,
hvordan man skal opføre sig på stranden og i vandet.
Konceptet er populært, det gælder naturligvis også her i
landsdelen. Som noget nyt har vi også lavet enkelte dage,
hvor fx skoler eller foreninger får en fed dag ved stranden
under kyndig vejledning.
Det bedste fra begge organisationer samlet i ét produkt.
Sådan lyder beskrivelsen af svømningens nye
grunduddannelse, der er resultatet af samarbejdet mellem
DGI Svømning og Dansk Svømmeunion. Uddannelsen er
udviklet i tæt samarbejde med en række svømmeklubber
for at sikre relevans og sammenhæng mellem teori og
praksis. De to organisationer har oprettet et fælles
underviserkorps for tydeligt at vise, at her handler det om
en fælles indsats for dansk svømning.

Badminton
DGI Badminton og Badminton Danmark har for alvor
intensiveret et samarbejde for at stoppe den fortsatte
medlemstilbagegang og styrke idrætten. Der har været
godt gang i turneringsaktiviteterne med mange forskellige
niveauer. Nytårsstævnet i Taastrup kunne melde om
deltagerrekord med 850 deltagere. Det samme gjaldt
begynderturneringen med fin geografisk spredning. De
mange deltagere er med til at give gode og ligeværdige
kampe. Det giver spillerne blod på tanden og fastholder
dem.
Flere og flere foreninger har fået øjnene op for værdien i at
være en del af de lokale netværk, som DGI faciliterer. Det
sker bl.a. i Odsherred, Lejre, Midtsjælland og Køge. Det
giver os en stærk relation til vores medlemsforeninger, mens
foreningerne bliver bedre til at samarbejde omkring
forskellige projekter, indsatser eller målgrupper.
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Håndbold
Jagten på at få flere til at spille håndbold er blevet
intensiveret i samarbejdet mellem DGI Håndbold og Dansk
Håndbold Forbund i Bevæg dig for livet. Samarbejdet
begyndte med foreningsudvikling og håndboldfitness, men
kommer nu også til at byde på Five-a-side håndbold, en
ungeindsats og Håndboldens Dag.
Skolestævner har været en populær aktivitet i landsdelen,
hvor vi sammen med folkeskoler og håndboldklubber giver

børnene lyst til at spille håndbold. Fx var 200 børn fra to
folkeskoler med til skolestævne i Vallensbæk hos
Vallensbæk Håndbold. Tilbagemeldingerne var fantastiske,
og børnene har nu oplevet idrætten på egen hånd og har
fået kendskab til deres lokale håndboldklub.
Børnestævnerne er generelt et produkt, som DGI Håndbold
har styr på. Det gælder også begynderstævner og Max.
Total Håndbold.
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Løb
Ja tak til mudder. DGI Crossløb blev endnu engang en
kæmpe succes. Der er hele tiden flere, der vil løbe om
vinteren i udfordrende terræn forskellige steder på
Sjælland, hvor løbeklubberne er værter og viser deres
områder frem. Op mod 700 løbere har været med.
Et andet populært tiltag har været løbekurser målrettet
løberen. Her handler det om at optimere og inspirere til at
snøre løbeskoene. Ofte er løbeklubberne værter sammen
med DGI, da det er en god måde at lokke potentielle
medlemmer ned i klubberne og samtidig gøre klubben mere
attraktiv med ny viden til dens medlemmer fx om funktionel
styrketræning, løbeskader og mindful running.
GoRun er et gratis gang- og løbetilbud for alle, der er blevet
rullet ud i hele landet. Det handler kort og godt om at få
flere ud at løbe. GoRun arbejder både for at få flere
medlemmer i foreningerne men også flere aktive danskere. I
vores landsdel er der GoRun i Ringsted sammen med
Ringsted Motionsklub, i Vallensbæk sammen med
Vallensbæk Kommune, i Kalundborg sammen med
Kalundborg If Atletik- & Motion, i Høng sammen med Høng
Løbeklub, i Odsherred sammen med FK Odsherred Løberne
og i Roskilde sammen med IK Hellas.

Fodbold
Et nyt tiltag for at uddanne børnetrænere har været en stor
succes. Mange af deltagerne var forældre, der lige er blevet
trænere på et hold. De havde derfor ikke et stort kendskab
til DGI. Der var super feedback på kurset, men også en klar
fornemmelse af, at vi har været med til at udbrede
kendskabet til DGI Fodbold. De har fx tilmeldt sig andre af
vores tilbud, fx flere trænerkurser og vores turnering.
Efter et forsøg med at gøre indendørsturneringen mere
fleksibel, er formen tilbage til den oprindelige.
Evalueringerne har talt, så turneringen er indrettet efter
virkeligheden. Der er blevet gjort endnu mere for at få plads
til alle, og finalestævnerne sætter et festligt punktum.
DGI Fodboldskoler har flere end 25 år på bagen. I 2017 blev
konceptet opdateret af en af Danmarks dygtigste
ungdomstræner Carsten Dohm og med Select som ny
tøjsponsor. Fodboldskolerne handler stadig om store
oplevelser og fællesskab men har nu fået tilført mere
tyngde på det fodboldfaglige område med nye
træningsøvelser under overskriften ”Træn dig til dine
drømme”.
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Skydning
Skydeidrætten er truet af restriktive EU-våbenregler, som
begrænser skytters muligheder for at dyrke deres idræt.
Det har udfordret det klassiske miljø i foreningerne, men har
også været en øjenåbner for de muligheder, der ligger i
andre aktiviteter.
Her i landsdelen har vi været i front med et pilotprojekt, der
har afprøvet, hvordan bueskydning kan etableres i
eksisterende foreninger og helt fra bunden. Det har allerede
været en stor succes, hvor flere foreninger er med, bl.a.
Knabstrup IF, Ringsted Buesport og Nykøbing
Skytteforening. Vi har allerede nu oplevet, at den nye
aktivitet har givet nye medlemmer. Bueskydning er også
blevet introduceret i folkeskolerne, hvor bl.a. skolerne i
Ringsted har haft besøg af DGI og instruktører fra
Eggeslevmagle.

Tennis
JuniorTour er et stævnekoncept for juniorer inden for tennis,
som bygger på en breddeorienteret tilgang med mange
kampe og inddeling efter niveau. Man spiller med den
boldtype og på den banestørrelse, der passer til den
enkelte spiller.
Der er blevet arbejdet på højtryk for at nå målet om
udviklingsforløb i Bevæg dig for livet-regi. Tennis har en
særlig strategi, der går på at rekruttere flere medlemmer i
tennisklubberne – helt konkret 10.000. Et af de mest
effektive værktøjer har været foreningsbesøg. Den gode
relation og den tætte kontakt er vejen frem, hvis vi skal
lykkes.

Kano & Kajak
Nye tendenser er piblet frem i flere foreninger. Nemlig SUP,
stand up paddle, og crossover kajak, som begge har
oplevet voksende søgning fra alle aldersgrupper. Nyt er
også en visionsaftale mellem DGI og Dansk Kano og Kajak
Forbund, der arbejder målrettet for at få flere aktive.
Efter nogle indledende forsøg har det været et godt år for
instruktøruddannelsen, der har til formål at højne kvaliteten
af undervisningen i foreningerne. Høj kvalitet er med til at
øge sikkerheden samt fastholde og rekruttere medlemmer.
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Esport
Ejby e-sport, Jernløse BK, Eggeslev Magle og Albertslund
Gamerz. Esporten har rykket i foreningsidrætten. Mange
steder er nye foreninger blevet oprettet, og endnu flere
steder har etablerede idrætsforeninger taget esporten til
sig. Også kommunerne har fået øjnene op for værdien af
esport i det etablerede foreningsliv. Høng GF og Tømmerup
G&U har hver fået 125.000 kr. fra kommunens
folkeoplysningsudvalg til at starte idrætten op.
Flere foreninger har brugt et Bevæg dig for livet –
udviklingsforløb til at sætte gang i esport. Vi kan se tilbage
på nogle meget vellykkede forløb, hvor langt de fleste
foreninger er kommet i mål med deres målsætninger.
2017 har budt på en efterspurgt og længe ventet

grunduddannelse for esport-trænere. Uddannelsen er
blevet afviklet med stor succes og mange deltagere.
Floorball
Mange nye foreninger er kommet til i 2017, og vi nærmer os
nu 1.000 aktive, der spiller floorball i landsdelen. På den
måde følger vi fint den landsdækkende tendens. Floorball
satser målrettet på flere medlemmer gennem udviklingen af
klubber indenfor MotionsFloorball, 60+Floorball,
SkoleFloorball og FamilieFloorball for at få fingre i
begyndere og motionister.
I Slagelse er floorball blevet omdrejningspunktet for en
gruppe mænd, der alle har det til fælles, at de har cancer.
Her giver idrætten dem et frirum fra sygdommen og et
fællesskab.
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Ny organisering
Ved årsskiftet trådte en ny organisering af de tidligere
”øvrige idrætter” i DGI i kraft. Det betyder, at de nu
landsdelsbaserede idrætter har en politisk organisering i en
idrætsledelse. Idrætsledelsen har i tæt samarbejde med
værtslandsdelen og den idrætsansvarlige
medarbejderressource ansvar for drift, udvikling, fremdrift
og forløsning af potentiale indenfor den givne idræt.
Idrætsledelsen konstituerer sig på den måde, som bedst
understøtter idrætten og med de relevante hensyn til
kompetencer, geografi mm.

Hundesport
I det forgangne år er der afviklet mange agility- og
rallystævner, ligesom kurser i lydighed, avanceret agility og
nosework har været efterspurgt. DGI Hundesport har længe
arbejdet på et samarbejde med DCH, og det har ført til en
aftale om fælles trænerkurser, bl.a. en fælles
grunduddannelse med undervisere fra DCH.

Petanque
DGI Petanque har udviklet konceptet Træningskultur i
samarbejde med Dansk Petanque Forbund. Det sker efter
en drøftelse med landsdelsforeningerne om, hvad der skal
til for at få flere især begyndermedlemmer i klubberne. Her
stod det klart, at der grundlæggende mangler
træningskultur i klubberne. Det er en kultur, hvor der er
fokus på at udvikle sit spil og ikke kun for at spille kampe,
som flertallet gør i dag – også på træningsaftener.
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Strategiske programområder
Skoler & Institutioner
I folkeskolereformen står der, at skolerne skal åbne sig
overfor det omgivende samfund med det, der kaldes ”åben
skole”. Det skal skolen gøre ved at arbejde sammen med
lokale organisationer som fx idrætsforeninger, virksomheder
eller erhvervslivet. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne
lærer mere og får et større kendskab til samfund og
foreningsliv.
I Roskilde har vi sammen med kommunen det seneste år
arbejdet målrettet på at få den åbne skole til at fungere. Det
har betydet flere end 160 forløb på 14 skoler i samarbejde
med 25 idrætsforeninger.
Fire klasser på Roskilde Tekniske Skole har fået et kick –
både sportsligt og fagligt. Eleverne har været
omdrejningspunktet i projektet med titlen KICK, der har givet
dem fire timers idræt og bevægelse om ugen. Målet var at
knække to af de udfordringer, mange erhvervsskoler har.
Dels at leve op til kravet om, at 45 minutters bevægelse
dagligt skal være en del af undervisningen. Dels at få flere
elever til at gennemføre deres uddannelse. Erfaringerne fra
Roskilde Tekniske Skole skal bruges til at udvikle en model,
som kan give markant mere bevægelse og idræt på alle
erhvervsskoler landet over. Som led i projektet skal
instruktører fra idrætsforeninger stå for aktiviteter i
idrætstimerne, og samtidig skal DGI uddanne lærerne i at
integrere idræt og bevægelse i undervisningen. Det er
Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skole og DGI, der
står bag projektet, som har fået 2,3 mio. kr. i støtte af
Nordea-fonden.

Gadeidræt
SMACK arbejder med tre dimensioner: aktivitets-, facilitetsog communityudvikling. Herunder en co-created festival for
gadekultur. SMACK er en forkortelse af sport, music, art, cocreation og knowledge. Vi vil bidrage med udviklingen af
fællesskaberne og styrke udviklingen af gadekulturen i en
organiseret ramme. SMACK løb af stablen den 9. september
2017 med idræt, musik og kunst på Musicon med et program
spækket med forskellige musikgenrer fra fire scener,
spektakulær graffiti og street art, drop in aktiviteter, shows
og workshops inden for parkour, unicycling, esport, skate,
freestyle fodbold, street soccer, street handball, Panna,
street basket og breakdance. Projektet modtog 200.000 kr.
øremærket aktivitetsudvikling, som en stor gruppe af
aktører står bag.
Inklusion
DGI Crossroads giver unge fra udsatte byområder mulighed
for at engagere sig som ledere og frivillige. Flere kommuner
i landsdelen arbejder med det. I Holbæk med så stor
succes, at det vil blive brugt som mønstereksempel. I
Helhedsplanen i Slagelse Kommune er unge med hjælp fra
Gerlev Idrætshøjskole blevet uddannet til at sætte gang i
idrætsaktiviteter.
Det kan være svært at se, når børn og unge har ondt i
selvværdet og ikke trives. Psykiatrifonden,
Sundhedsstyrelsen og DGI har derfor fokus på at styrke
trivslen i idrætsforeningerne med konceptet ”Boost trivslen”.
Kurset uddanner trænere og ledere til at spotte problemer,
inden de opstår, og til at løse dem, hvis de allerede er der.
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Idræt for seniorer
Andelen af seniorer over 60 år stiger i Danmark. Derudover
er gruppen markant mere aktiv end tidligere generationer.
Det stiller krav til aktører i idrætslivet om at tilbyde
inspirerende, varierende og udviklende idræt for seniorer i
gode sociale og fysiske rammer.
Foreninger som Havdrup GF og Alsted Fjenneslev G&I har
med held eksperimenteret med at oprette hold for det grå
guld i dagtimerne ud fra DGI konceptet ”Idræt om dagen”.
Det bygger på en stærk tradition om at dyrke idræt, helbred
og livskvalitet fra ung til gammel.
Et målrettet tilbud til 60+ mænd i Sorø hos foreningen
Lynge-Broby Idrætsforening blev evalueret med det flotte
resultat: ”over al forventning”. Her kan mænd, der er fyldt
60 år, boltre sig på fodboldbanen med tilrettelagt træning til
netop dem.

Outdoor
Flere og flere voksne har stor interesse i at dyrke deres
motionsaktiviteter i det fri og meget gerne flere forskellige
aktiviteter. DGI arbejder på at motivere foreningerne til at
skabe relevante tilbud for netop denne interesse.

Sundhed
Længst mulig i egen idræt, det er visionen bag projektet
”Den Demensvenlige forening”, som er støttet af
Sundhedsstyrelsen. Sammen med Alzheimersforeningen
skal DGI udbrede kendskabet til sygdommen og uddanne
frivillige i foreningerne til at være demensvenlige. Motion,
fællesskaber og kendte ansigter er med til at gøre livet lidt
nemmere for den demensramte.
Flere end 120 børn har deltaget eller deltager på et
Jump4funhold i DGI Midt- og Vestsjælland og flere end 350
børn og unge på hele Sjælland – og flere kommer til.
Senest i Kalundborg hos Tømmerup G&U og Føllenslev
Særslev Idrætsforening. Det betyder, at der nu er seks
kommuner i vores landsdel, der udbyder konceptet via de
lokale foreninger. Vi træner måske ikke de nye
verdensstjerner, men vi giver børnene kvalitet i livet og
udvikler dem både mentalt og kropsligt.
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Kommunikation & Marketing
Skoler og lejre er en populær aktivitet i hele landet – også i
DGI Midt- og Vestsjælland. Her boltrer tusindvis af børn og
unge sig på boldbaner, på stranden og i hallerne. I
samarbejde med DGI og lektor Lone Krogsholm fra
Danmarks Journalist- og Mediehøjskole har vi her i
landsdelen været primus motor på at udarbejde et
beredskab for krisekommunikation for skoler og lejre. Vi har
heldigvis været forskånet for egentlige kriser i vores
landsdel, men med beredskabet kan vi handle
professionelt, når noget går galt. Beredskabet beskriver,
hvem der skal gøre hvad og hvornår. Det lyder egentligt
ikke så kompliceret, men der er et væld af mennesker
involveret i fx en DGI Fodboldskole.
2017 bød på en ny strategi for sociale medier, der gælder
for hele organisationen. Målet er at sikre, at vi som DGI får
en så stor som mulig gennemslagskraft på sociale medier.
Det betyder helt konkret, at vi på idrætterne går fra
landsdelsafgrænsede Facebooksider til landsdækkende
interessefællesskaber. Er du træner eller udøver kan du nu
finde et landsdækkende fællesskab på Facebook for lige
netop din idræt. Er du leder kan du blive motiveret,
inspireret og måske endda klogere på DGI Midt- og
Vestsjælland på Facebook.
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