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Fritidschefen informerar

1. Fritidschefen informerar

Fritidsvaneundersökningen
som genomfördes i höstas,
visade på tydliga trender i vårt
levnadssätt. Vi blir allt mer
medvetna och spontana i utövandet av vår friskvård. Aktiviteter som har att göra med det
rörliga friluftslivet ligger i
topp.

2. Bidrag
3. Taxor och avgifter
4. Sportlovskatalogen
5. Curling
6. Hässleholmskolonin Magnarp
7. Föreningslägret SummerCamp
8. Föreningsutbildningar
9. Polistillstånd
Använd gärna vår hemsida för att
söka information, boka lokaler,
söka bidrag eller ta del av utbildningar. Vår adress till hemsida är:
www.hassleholm.se/fritid.

Att social medier kommer högt
upp är inte förvånande, men att
se den relativt höga andelen som
styrketränat eller gått på träningspass - även högt upp i åldern, är
intressant.
Undersökningen kommer att vara
ett viktigt verktyg för framtida
satsningar inom fritidsområdet.
Den ger en bild av vad kommuninvånarna dels vill göra men
även gör på sin fria tid. Resultatet
kommer att ligga till grund till ett
måldokument för framtidens fritid.
Bidrag
Ansökan om bidrag 2013

Vill du kontakta fritidskontoret
träffas vi på Lt. Granlunds väg
12, 281 52 Hässleholm, tfn: 045126 82 02, fax: 0451-132 87 fritidskontoret@hassleholm.se.

Ansökan om lokal- och/eller
verksamhetsbidrag för hela 2012
ska vara fritidskontoret tillhanda
senast den 15 februari 2013.
(Ansökningshandlingar bifogas i
utskicket eller kan laddas ner från
vår hemsida).

Det går också att via hemsidan
ansöka om bidrag digitalt på länken fri.hassleholm.se/bidrag.
Om ni saknar inloggningsuppgifter kan ni höra av er till fritidskontoret.
Lokalbidrag

Vissa justeringar har skett gällande lokalbidraget. Numera kan
föreningar med höga kostnader få
en höjning av maxbeloppet med
upp till 70 % beroende på hur
stor verksamhet man har. En
annan förändring gäller de med
anställd vaktmästare där bidrag
kan utgå med max 50 000 kr.
Elitbidrag

Fritidsnämnden beslutade 2012
att tre föreningar skulle dela på
Elitbidraget 2012. Dessa var Vittsjö GIK, Sjövikens IF samt Bowlingklubben 59:an. Totalt finns
100 000 kr i bidraget för att stimulera och underlätta föreningars
elitsatsning.
Ansökan ska vara inlämnad senast
den 1 november och innehålla en
redogörelse av verksamheten och
beskriva hur föreningen ska hantera de villkor som ställs för bidraget.
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Taxor och avgifter

Curling

Fritidsnämnden beslutade i oktober att höja vissa taxor från 201307-01. Den senaste höjningen
gjordes 2010. Beslutet innebär en
höjning av inom- och utomhustaxan för organiserad verksamhet
med 10 %. Taxor, avgifter och
uthyrningsbestämmelser hittar ni
på vår hemsida.

Passa på möjlighet att utnyttja
föreningsrabatten när ni hyr curlingbanor i Österåshallen i Hässleholm. Curling är en sport med
kungliga anor som går ut på att
lägga stenen närmre mitten än
motståndaren och på så vis ta
poäng.

Sportlovskatalogen
Senast 31 januari vill vi ha era uppgifter till
programmet 2013. Ni kan sedan ladda ner
sportlovsprogrammet från vår hemsida.

Vecka 8 är det sportlov i kommunen. Det är ett bra tillfälle för
föreningar att ordna aktiviteter
för barn och ungdomar - och
kanske få nya medlemmar.
Under sportlovet kan föreningar,
under vissa förutsättningar, hyra
lokaler kostnadsfritt och dessutom få dubbelt verksamhetsbidrag.

Föreningar har specialtaxa när man hyr
curlingbanor i Österåshallen.

Hässleholms Fritid sammanställer
årligen en lista med aktivteter och
öppettider inför sportlovet. Vi
kommer att ha extra öppet i våra
anläggningar för skridskoåkning,
curling och bad. Sportlovskatalogen publiceras på webben under
www.hassleholm.se/fritid.
Vi ser gärna att ni är med!
Fyll i era uppgifterna i formuläret
på: www.hassleholm.se/sportlov

Varför inte hyra Hässleholmskolonin i Magnarp för er föreningsverksamhet.

Uppgifterna måste vara inskickade senast den 31 januari för att
komma med.

Ni får låna all den utrustning som
ni behöver för att spela (glidsulor,
stenar, kvastar och hjälmar).
Föreningar har specialtaxa. Ni
betalar endast 300 kr per bana
och timme. Det är lämpligt att
vara max åtta personer per bana.
Hör av er till fritidskontoret för
bokning. Lediga tider hittar ni på
vår hemsida.
Hässleholmskolonin i Magnarp
Kolonin i Magnarp, Vejbystrand
ger föreningat möjlighet till härliga naturupplevelser, äventyr, bad
och gruppaktiviteter.
Kolonin går att hyra till en låg
taxa för föreningar till exempelvis
träningsläger, kick-off eller dylikt.
Självhushållning gäller. Kontakta
fritidskontoret om ni är intresserade av att boka.
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Föreningslägret Summer
Camp
Föreningslägret Summer Camp,
kommer att arrangeras även
denna sommar. Det blir ett liknande upplägg som föregående
år.
Är din förening intresserad av att
deltaga, kontakta Helen Persson
på tfn: 0721-80 99 71.
Under våren kommer även mer
information på vår hemsida
www.hassleholm.se/fritid.
Föreningsutbildningar 2013
Tillsammans med SISU kommer
fritidsförvaltningen att ordna ett
antal utbildningar och föreläsningar.

Ansök om firande hos Polismyndigheten

Bland annat kommer vi att arrangera doping- och kostutbildningar
samt utbildning i åldersinpassad
fysisk träning för barn- och ungdomar. Till hösten blir det en
större föreläsning. Ämnet och
föreläsaren ber vi att få återkomma med. Ni kan läsa mer om
utbildningar och föreläsningar på
vår hemsida så fort programmen
är klara.
Polistillstånd
Från och med 2012 måste föreningar som vill anordna olika
högtidsfirande såsom valborgnational- och midsommarfirande
göra en egen ansökan hos Polismyndigheten. Polismyndigheten
godkänner inte längre ett gemensamt ansökan från fritidsförvaltningen.

Skåneidrotten i samarbete med fritidsförvaltningen

För de föreningar som brukar
anordna firande av nationaldagen
kan förvaltningen fortsättningsvis
hjälpa till med en gemensam annons, kostnadsfri tryckning av
kompletta program och information till Radio Kristianstad.
Tillståndsblankett
ligger
på
www.polisen.se/sv/service/blank
etter/tillstand/. Kontaktperson är
Susanne Åkerqvist, tfn 114 14.
Fritidskontorets kontaktperson är
Mari-Anne Schmidt, tfn 0451-26
75 24.

För ytterligare information kontakta:
Fritidsförvaltningen
Henrik Samevik, Avdelningschef
henrik.samevik@hassleholm.se
Tel 0451-26 82 06
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