Korpnytt april 2019

Läser du Korpnytt i Outlook? Det blir tydligare om du klickar här

Fototävling
Ny hemsida behöver nya bilder! Vi behöver er hjälp med bilder som visar
på vår bredd och speglar glädje, gemenskap och att alla är välkomna.
Har ni bilder från er verksamhet eller på ”gröna, sköna” människor så
önskar vi att ni delar med er av dem.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

"Viktiga majdagar väntar för Korpen"
LÄS MER

KORPNYTT APRIL 2019

DÄRFÖR ÄR KORPENS ROLL
VIKTIG INOM RF

TRÄNINGSRESA FÖR ALLA
Häng med på träningsresa till soliga

VIKTIG INOM RF
I maj är det dags för det så kallade
Riksidrottsmötet med RFstämma, ett
årsmöte som hålls vartannat år. Inför
mötet har vi arbetat fram argument och
resonemang för att säkerställa vår
ställning inom den stora idrottsfamiljen
om/när det blir en debatt om Korpens
ställning inom idrottsrörelsen.

Häng med på träningsresa till soliga
Algarve i Portugal. Passa på att åka
med styrelsen, ledar, tränar eller
domarkollegor och förena nytta med
nöje. Boka innan 31 maj så får ni 750
kronors rabatt på resan. Ange kod
KORPEN vid bokning*
*Gäller boende på Yellow Hotel och The Prime Energize

MER OM RESAN

JAG VILL VETA MER

HEJ FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsen fick vid senaste
förbundsstyrelsemötet åka på en liten
resa genom korpsverige för att sätta sig
in i en föreningsutvecklares och våra
föreningars vardag. Ett mycket
uppskattat inslag där förbundsstyrelsen
bjöds på matnyttig information och
intressanta berättelser från stora liksom
små korpföreningars arbete och
verksamhet ute i vårt avlånga land.

PREMIÄR FÖR MOTIONSPODDEN
Inför korpfotbollspremiären har vi bjudit
in Catha Sjögren, eldsjäl och grundare
till Pumorna, det legendariska
fotbollslaget som gör ALLT tillsammans.
Det blir prat om drivkrafter, Cirkus
Pumorna, tatueringar och om stöd när
livet tar en omväg.

LÄS MER OM MÖTET

LYSSNA PÅ PODDEN

PERSONLIG UTVECKLING

Vill du ta nästa steg i
din personliga
utveckling? Känner du
att du skulle ha nytta av
en erfaren mentor från
idrotten eller annan del
av civilsamhället? Då
ska du ta en titt på
SISU Idrottsutbildarnas
mentorprogram som
startar till hösten.

RÅD & VÅRD FÖR
IDROTTSSKADOR

SÖK IDROTTSLYFT FÖR
UNGDOMSSATSNINGAR

Råd och Vård för
idrottsskador ingår i
medlemsförsäkringen.
Det betyder att vid
skador på träning,
match eller tävling
ringer korpmedlemmen
nu till 020 441111.
Tjänsten erbjuds i
samarbete med
Folksam för att hjälpa
idrottare att hålla sig
skadefria och få hjälp
med vård när det
behövs.

Kom ihåg att
föreningen har
möjlighet att söka
pengar via idrottslyftet
för att genomföra
satsningar mot
åldersgruppen 1325
år. Er
föreningsutvecklare
hjälper er gärna i
processen. Vi vill söka
idrottslyft!

SÖK KORPENS OCH BOSÖNS
UTBILDNING TRÄNARE FÖR
HÄLSA
Korpen och Bosöns
idrottsfolkhögskola samarbetar kring
utbildningen Tränare för hälsa. I slutet
av april stänger anmälan till höstens
utbildningsstart. Här berättar två av
årets studenter hur de upplever
utbildningen.

430 0000 KRONOR SKA SÄNKA
TRÖSKELN TILL RÖRELSE FÖR
HELA FAMILJEN
Korpens nya satsning Pigg och Glad
rymmer ett ledarlett pass som
erbjuder en allsidig och funktionell
träning med glädje i fokus, samt ett
lopp som handlar om att pricka tiden
rätt. Projektet är ett av totalt åtta som
nu beviljas stöd från Framåtfonden,
ett initiativ från Riksidrottsförbundet
och Svenska Spel.
LÄS MER

LÄS MER

info@korpen.se

Klicka här för att avregistrera dig från Korpnytt
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