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Fyraftensarrangementer 2013 
 

 

 

Få hjælp til hverdagen i din forening  
Tirsdag den 8. oktober 2013 kl. 17.00-19.00 
 
Foreningsservice – her kan du sikre, at for-
eningen er korrekt registreret, så tilskud opnås 
ved tilmelding på DGI´s kurser, så UDSPIL og 

andre informationer finder vej til de rigtige per-
soner og så din forening præsenteres korrekt på 

nettet. Få styr på Foreningsservice, medbring 
egen PC og udvalgslister. 
 
Forsikringer – DGI og DIF har tegnet en kollek-
tiv forsikringsaftale med Tryg - kaldet Idrættens 
Forsikringer. Den dækker foreningen ind i for-

hold til langt de fleste situationer, hvor det kan 
være rart at have en forsikringsaftale i hånden. 
Få styr på hvad idrættens forsikringer dækker i 
din forening. 
 
Værktøjer og kurser - få styr på hvilke værk-
tøjer og kurser DGI har der kan hjælpe dig og 

din forening i hverdagen. 
 

Læs mere og tilmeld på: 
www.dgi.dk/201301851012  
senest den 22. september 2013 
 

********************************************************** 

 

Facebook 
Mandag den 28. oktober 2013 kl. 17.00-19.00 
 
Der er et stort potentiale for foreninger i de so-
ciale medier og især Facebook. Det er nemt at 
skabe dialog med sine medlemmer. Facebook er 

lettere at administrere end en hjemmeside, og 
gennem Facebook får foreningen mulighed, for 
at nå ud i et større netværk. Kom og hør hvilke 
muligheder Facebook kan give dig og din for-

ening. 
 

Læs mere og tilmeld på: 
www.dgi.dk/201301851013   

senest den 13. oktober 2013 
 

********************************************************** 
 

Førstehjælpskursus 
Torsdag den 7. november 2013 kl. 17.00-20.00 
– NB! 3 timers arrangement 
 

Livreddende 1. hjælp - Hvordan er jeres hold-
ning til at kunne yde førstehjælp i jeres for-
ening? Skal jeres trænere være parate til at 

håndtere idrætsskader eller endnu værre, hvis 
en udøver falder livløs om …  
 

Læs mere og tilmeld på: 
www.dgi.dk/201301853202  
senest den 20. oktober 2013 
 

********************************************************** 

 

Conventus  
Onsdag den 20. november 2013 kl. 17.00-19.00 
 

Få overblikket og overskuddet i din forening, lad 
det blive nemmere at blive foreningsleder, spar 
tid, ingen fakturaudskrivning og rykkere, nem-
mere medlemshåndtering, holdadministration, 

booking af klubbens lokaler, haller, baner m.v. 
 

Læs mere og tilmeld på: 
www.dgi.dk/201301851015   
senest den 10. november 2013 
 

********************************************************** 

 

Sted: 
Alle arrangementer foregår i NORDKRAFT, nær-
mere besked om lokale udsendes 1 uge før ar-
rangement. 
 

 

Deltagerpris:  
kr. 250/person/arrangement  
– tilmeld dig på arrangementslinket her over. 
 

kr. 750/ person v/ tilmelding til alle 4 arrange-

menter  
– tilmelding på www.dgi.dk/201301851016  
senest den 22. september 2013. 
 

 

Forplejning: 
DGI Nordjylland serverer en sandwich og vand 
til alle arrangementer. 
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