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för verksamhetsbidraget och lokalbidraget
senast 2017-02-15 på länken här eller via
fri.hassleholm.se/bidrag.
NYHET! Ansökan för verksamhetsbidraget för våren 2017 görs senast 201708-25 och för hösten 2017 senast 201802-25. Vi använder, från 2017, samma
datum som riksidrottsförbundet.
• För att läsa hela Bidrags- och
stödsystemet se:
http://www.hassleholm.se/upplevaoch-gora/foreningarforeningsliv/bidrag-stod-ochstipendier-.html

ApN
Fritidskontoret flyttar hösten
2017
Under hösten 2017 kommer fritidskontoret att flytta till Havremagasinet.
Renoveringen pågår för fullt. Det sex
våningsplan höga magasinet byggs om
till kontor för barn- och utbildningsförvaltningen, IT-avdelningen och fritidskontoret. Lokalerna som lämnas kommer att fyllas med annan kommunal
verksamhet som då i sin tur lämnar
externt förhyrda lokaler.
Fritidskontoret kommer att hålla till på
markplanet vilket gör att tillgängligheten även fortsättningsvis är god för alla
våra besökare.

Undvik krockar i ApN så att föreningen
får minskat verksamhetsbidrag!
• Är en deltagare registrerad samtidigt i
två föreningar erhåller ingen förening
bidrag för den aktuella deltagaren.
• Om det uppstår krockar mellan två
föreningar är det i första hand upp till
föreningarna att klar upp situationen.
• Är en deltagare närvarande kortare tid
än en timme på en aktivitet är han/hon
inte bidragsberättigad och ska således inte
registreras med närvaro.
• Är en deltagare inte närvarande minst en
timme på en aktivitet är han/hon inte
bidragsberättigad och ska således inte
registreras för närvaro.

Sportlovsaktiviteter
Nyheter i bidrags- och
stödsystemet
• Föreningen måste ta medlemsavgift på
minst 50 kr.
• Närvaron måste, från 2017, registreras
digitalt och verksamhetsbidraget måste
ansökas genom ApN från halvårsskiftet
2017.
• För 2016 års verksamhet görs ansökan

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. Hässleholms
Fritid sammanställer årligen en lista med
aktiviteter och öppettider inför sportlovet
och vi ser gärna att ni är med!
Fyll i era uppgifter i formuläret på
www.hassleholm.se/sportlovsanmälan201
7.
Uppgifterna måste vara inskickade senast

den 29 januari för att komma med.
Det kommer att vara extra öppet i anläggningar för skridskoåkning, bowling,
curling och bad. Sportlovskatalogen
publiceras på vår hemsida under vecka 7.

Summer Camp
Föreningslägret Summer Camp, kommer
att arrangeras även sommaren 2017.
Lägret är ett dagläger för ungdomar i
årskurs 2-7 där man får prova på en rad
olika aktiviteter. Är din förening intresserad av att delta, kontakta fritidskontoret på: 0451-26 82 02.
2016 ordnades lägret i Hässleholm,
Vinslöv och Sösdala. Vi ser gärna att
föreningar i alla kommunens tätorter
deltar. Under våren kommer vi att presentera mer information på vår hemsida
om Summer Camp.
www.hassleholm.se/summercamp.

Personalförändringar
Mötesplats Ljungdala
Den 1 december 2016 tillträdde Markus
Jensen som ny chef på Mötesplats
Ljungdala. Markus kommer närmast från
en tjänst hos Studiefrämjandet men har
tidigare arbetat på mötesplatsen. Han
efterträder Edina Burazerovic som flyttar till en tjänst hos Humana. Även i
tjänsten som folkhälsopedagog har vi en
ny medarbetare, Sara Nilsson. Sara är
utbildad folkhälsopedagog och har
närmast jobbat inom barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholm. I
caféet på mötesplatsen så arbetar Heidi
Hoffasson som efterträdare för Emira
Burazerovic, som gått i pension.
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Tyrs Hov
På Tyrs Hov har två nya vaktmästare
anställts som efterträdare till medarbetare som slutat. De två är Göran
Johansson och Sebastian Jakobsson.

Badhusorganisationen
Simhallarna har under 2016 förstärkts
med personal av annan etnisk bakgrund.
Detta har berikat såväl övrig personal
som våra besökare då vi på ett bättre sätt
har kunnat möta de frågor och eventuella kulturkrockar som kan uppstå.

Ledarstipendium
Årets ledarstipendium går till en verklig
eldsjäl. 1993 valdes Claes Mårtensson
till ordförande i Bjärnums GoIF och
håller än idag i klubban. Han har varit
ledare för klubbens dam- och pojklag
och även tjänstgjort som vaktmästare.
Claes arbetar oavbrutet för klubbens
utveckling och tillhör den skaran av
personer som är ryggraden i det svenska
föreningslivet.

Curling
Spela curling i Hässleholms ishall! På lilla
banan finns tre banor uppritade för
sällskapsspel. Curling är en sport med
kungliga
anor som spelas på is och som
För ytterligare information kontakta:
går ut på att lägga sig närmre mitten än
motståndaren och på så vis ta poäng.
Fritidsförvaltningen
För attSamevik,
spela curling
behöver man en
Henrik
Avdelningschef
henrik.samevik@hassleholm.se
kvast och ett par sulor att trä över ett par
Tel
0451-26
82 06
rena
gymnastikskor.
Ni får låna all den
utrustning som ni behöver för att spela
(glidsulor, stenar, kvastar och hjälmar).
Kom dock ihåg att ni måste ha med er
varma kläder.
För mer information och bokning av
tid.
Kontakta fritidskontoret på telefon:
0451-26 82 14 eller sök ledig tid på vår
Webb-bokning.

Byggprojekt
Det pågår två större byggprojekt inom
fritidsområdet. Österås IP – där huvudarenan fått ny dränering och bevattningssystem. Under 2017 fortsätter projektet
med ny läktare och ny omklädningsbyggnad.
I Tyringe pågår bygget av Multiarenan,
vilken av Sparbanksstiftelsen fått namnet
Tyrehallen. En inomhusanläggning med
en sjumanna konstgräsplan och friidrottsfaciliteter. Dessutom blir det en
cirka 400 kvadratmeter stor motionshall.
Tyrehallen beräknas stå klar till sportlovet 2017.

Idrott+Utbildning=Sant
Vilka fördelar finns med att kombinera idrott och studier? Vad kan elitidrott innebära för identitetsutvecklingen? Vad krävs för att lyckas? Vilka
fördelar finns med en långsiktig karriärplanering? Hur ser arbetsmarknaden ut för utbildade idrottare?
Utbildningen fokuserar på att vägleda
elitsatsande ungdomar och deras tränare
och föräldrar kring de olika fördelarna
med kombinationen idrott och studier.
Även idrottares identitetsutveckling,
karriärplanering och möjligheter på arbetsmarknaden är i fokus. Utbildningen
leds av Albin Tingsvall och Jens
Eriksson, handbollsspelare med mångåriga meriter från Svenska landslaget,
Champions League och Elitserien.

Claes Mårtensson, Bjärnums GoIF.

Blivande Tyrehallen i Tyringe.

För ytterligare information kontakta:
Hässleholms Fritid
Conny Jönsson, Avdelningschef
conny.jonsson@hassleholm.se
Tel 0451-26 82 12
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