
Rudersdal, 1. januar 2023

Nyhedsbrev januar

Først og fremmest ønsker vi alle medlemsforeninger, bestyrelser, medlemmer, idrætsudøvere, trænere,

sponsorer og øvrige samarbejdspartnere - et rigtigt Godt Nytår.

H.M Dronningens nytårstale i går aftes sendte store cadeauer til idrætten og det frivillige

foreningsarbejde. “Vi er stolte af vores elitesportsfolk og med god grund; men lad os ikke glemme de

mange øvrige sportsudøvere i alle aldre, som har sporten som en vigtig del af deres liv. Nogle

foretrækker at dyrke motion alene, mens mange dyrker idræt i den lokale klub eller forening, hvis

eksistens er båret af et stort engagement hos ledere, trænere og mange frivillige. Det kræver

vedholdenhed, gejst og hjerteblod. Mange timer går med planlægning og forberedelse, og når det

hele bliver skudt i gang, er det den store forløsning”.

Mon ikke vi er mange i idrættens verden, som kunne nikke genkendende til disse ord fra Majestæten?

Også 2022 bød på mange gode sportsresultater for idrætsforeningerne i Rudersdal. Der er hentet

mange Danmarksmesterskaber og internationale mesterskaber af idrætsudøvere fra Rudersdal.

Også på ungdomssiden vidner mange mesterskaber om det store arbejde der gøres i foreningerne.

Et er at have talent for en idræt - men at nå helt til tops, gøres næsten aldrig alene. Den store indsats,

der ydes af trænere, holdkammerater, klubberne og forældreopbakning er ofte afgørende. Stort tillykke

til alle - som nåede de opstillede mål.

Kontingent - 2023

Rudersdal Idrætsråd har ikke til formål at skabe formue. Vi har imidlertid behov for den økonomiske

støtte vi får i forbindelse med foreningernes medlemskab af Idrætsrådet. Vi udsender derfor

kontingentopkrævning i første halvdel af januar og håber på din forenings fortsatte støtte og

opbakning.

Nye kontaktpersoner?

Har din forening skiftet kontaktpersoner i årets løb - vil vi meget gerne vide det, så vi sender relevant

information til de korrekte personer i din forening. Send venligst en mail til formandri@gmail.com med

eventuelle ændringer.
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Medlemsmøde i november 2022

Rudersdal Idrætsråd er ikke sat i verden for at afholde et hav af møder. Ikke desto mindre afholdt vi et

ganske velbesøgt medlemsmøde om arbejdet med foreningernes økonomi i slutningen af november.

Vi havde fokus på udarbejdelse af ansøgninger til fonde - som er en potentiel kilde for

idrætsforeningerne til at forbedre økonomien. Havde din forening ikke mulighed for at deltage - kan

powerpoint præsentationerne rekvireres ved en mail til formandri@gmail.com

Tilbagemeldingerne fra de deltagende foreninger var gode - hvilket vi er glade for.
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Årets idrætsleder og årets idrætsinitiativpris

Vi indkalder kandidater til årets idrætsleder 2022 samt årets idrætsinitiativpris i samarbejde med

Rudersdal Avis. Sidste frist er onsdag den 1. marts 2023. Nærmere følger i næste nyhedsbrev

Facebook side

Husk at ”Like” vores Facebook-side og gerne henvise til den. Vi skriver om alt den lokale idræt vi kan få

fingrene i. Husk også at sende til os – hvis du vil have noget med på vores website eller vores

Facebookside. Bemærk, at vi nu også har oprettet en særlig Gruppe under navnet Rudersdal Idrætsråd.

Her er du meget velkommen til at melde din forening til og meget gerne at lægge opslag op fra din

forening.


