KALAALLIT NUNAANNI TIMERSOQATIGIIT K ATTUFFIATA
SAMMIS AQARTITSINISSANUT NEQEROORUSIAI 2018
GRØNLANDS I DRÆTSFORBUNDS
TILBUD AF AKTIVITETER FOR 2018

KALAALLIT NUNAANNI TIMERSOQATIGIIT KATTUFFIAT

GRØNLANDS IDRÆTSFORBUND

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata 2016-2019
iluani anguniagai imatut nipeqarput – Kalaallit Nunaat
tamarmiusoq timersornermik sammisaqarfiuvoq. Timersorneq
Kalaallinut Nunaanni innuttaasunut tamanut attuuppoq.
Tamanna sungiusaasunut, aqutsisunut namminerlu piumassuseq atorlugu sulisartunut suliassaq tunniunneqartuusisutut
ilineqarpoq. Neqeroorusiaq kattuffinnut, timersoqatigiiffinnut
kattuffimmut atasunut aammalu atanngittunut aammalu
timersornerup iluani allatut suliaqartunut naleqqiussaapput.
Timersorneq ineriartortitsigut!
Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat
Grønlands Idrætsforbunds strategi for 2016-2019 har en
v ision, der lyder således – at hele Grønland er engageret i
idrætten samt at idrætten er for alle. Dette stiller bl.a. krav
til trænere, ledere og andre frivillige i idrætten og kommer
til udtryk i dette hæfte med tilbud af aktiviteter for 2018, der
udbydes til specialforbund, idrætsforeninger, klubber uden
specialforbund samt andre frivillige i idrætten. Kom og vær
med til at udvikle idrætten sammen med os!
Grønlands Idrætsforbund
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SUNGIUSAASUNIK PIKKORISSAANEQ

TRÆNERKURSUS

SAAFFIGINIAKKAT

MÅLGRUPPE

Timersortartut, angajoqqaat imal. sungiusaasuugallartut, piginnaaneqarluartunik
qaffasissumillu timersortartunik sullissinerminni piginnaaninngorsarneqarumasut

Idrætsudøvere, forældre eller fungerende trænere,
som gerne vil opkvalificere
deres kompetencer indenfor talent- og
elitemiljøet.

SIUNERTAT
Sungiusaasunik piginnaaneqarluartunik amerlileriumaneq Kalaallit Nunaanni timer
sortartut piginnaanermikkut qaffassarnissaannik suliumasut aammalu suliumasut
isumannaarniarumallugu amerlanerusut timersornermik sammisaqarumalernissaat.
Amerlisarumallugit sungiusaasussatut piukkunnartut piginnaaneqarluartunik aam
malu qaffasissumik timersortartunngorsinnaasunik sungiusaasinnaasut

NAATSUMIK ILISARITITSISSUTIT
Pikkorissaanerup ingerlanerani qanoq iliorsinnaanerit pillugit saqqummiussisoqassaaq,
timersornermut attuumassuteqartunik oqallittoqarluni, suliaqartisitsisoqarluni aammalu
misilittaasoqarluni. Sammineqassapput meeqqanik inussuttunillu sungiusaanernut tun
ngasut, peqqissumik inuunissaq sungiusarnissarlu, sungiusarnissanik pilersaarusiornerit,
nukittorsarneq, sungiusaanermut tunngasut aaammalu timimik sungiusaaneq sammine
qassallutik. Saniatigullu sammineqassapput ilinnianeqarlutik ilisimasat piginnaassutsimul
lu tunngasut, timersornermi tarnikkut sunniutit piginnaaneqarluartunillu sunngiusaanermi
siunissaq eqqarsaatigalugu nunatsinni nunarsuullu sinnerani unamminerni piumasaqaataa
sunut naleqqussaagaasut.

SUMIIFFIK / STED

SAP.AK / UGE

Nanortalik

3&4

Alluitsup Paa

3&4

Aasiaat

33 & 34

Kangaatsiaq

33 & 34

Qasigiannguit

33 & 34

Maniitsoq

FORMÅL
At få flere kvalificerede trænere, som vil kunne træne
udøvere og dermed få højnet niveauet for idrætten i
Grønland samtidig med, at man vil fastholde så
mange som muligt i idrætten. At få flere kvalificere
de trænere, som vil kunne træne udøvere, der hører
til en talentgruppe eller til udøvere, der har potentia
le til at komme op på et eliteniveau.

KORT BESKRIVELSE
Kurset er bestående af teoretiske oplæg, idræts
relevante diskussioner, opgaver og praktiske øvelser.
Indeholder temaer såsom træning af børn & unge,
sund livsstil og træning, træningsplanlægning,
styrketræning, trænerrollen og fysisk træning. Der
udover arbejdes der med viden og kompetencer, 
der imødekommer fremtidens krav og udfordringer
på den nationale samt internationale idrætsscene
med særligt fokus på idrætspsykologi og talentud
vikling.

20

PIKKORISSAASUSSAQ
UNDERVISER
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GIF

SUMIIFFIK / STED

FORENINGSUDVIKLING
PEQATIGIIFFILERINERMIK SULINERMI INERIARTORTITSINEQ
SAAFFIGINIAKKAT
Siulersuisuni ilaasortanngorlaat misilittagaqarluartut allallu soqutiginnittut

SIUNERTAT

MÅLGRUPPE
Det nye bestyrelsesmedlem, det erfarne medlem samt for de inte
resserede

FORMÅL

GIF-ip periusissanik ineriartortitsinerani, pisariaqartinneqalersimavoq
GIF-ip ataani siulersuisut sulinerminni piginnaasamikkut qaffassarnissaat

Som et led i GIF’s strategiudvikling, er der opstået et behov for, at
bestyrelserne under GIF får en mulighed for at optimere arbejdet
indenfor bestyrelserne

NAATSUMIK ILISARITITSISSUTIT

KORT BESKRIVELSE

Pikkorissaanermi sammineqassapput siulersuisuni ineriartortitsineq, siunnerfimmik
ataqatigiissumik sammineqalernissaq kiisalu timersortartut amerlanerusut anguneqarnissaanut suliniuteqarneq.

Kurset omhandler foreningsudvikling, målrettet strategi og
rekruttering af nye medlemmer.
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SAP.AK / UGE

Nanortalik

3&4

Alluitsup Paa

3&4

Aasiaat

33 & 34

Kangaatsiaq

33 & 34

Qasigiannguit

33 & 34

Maniitsoq

20

PIKKORISSAASUSSAQ
UNDERVISER
GIF/E-LEARNING

SUMIIFFIK / STED

Kangerlussuaq

INUUSUTTUT AQUTSISUT
PIUKKUNNAATILLIT AMBASSADØRILLU
– SIUNISSAMI AQUTSISUSSAT

SAP.AK / UGE

45

SAAFFIGINIAKKAT
Inuusuttut immineq kajumissutsiminnik sulerusuttut.
Inuusuttut 17-iniit 25-inut ukiullit

SIUNERTAT
Ataasiakkaanik ineriartortitsineq, aqutsineq aaqqissuussinermullu tunngasut.
Aamma sammineqassapput nuusuttut aqutsilluarnissaat sunniuteqarluartumillu
sulinissaat angujumallugu sakkussat atorsinnaasaat.

NAATSUMIK ILISARITITSISSUTIT
Pikkorissaaneq aallartinneqassaaq ataasiakkaat imminneq lederitut inissikkunki takor
luuinerannik aamma sunniutillimmik sulisinnaanerat qanoq ingerlanneqarsinnaasoq
paasiniarlugu ingerlatsisoqassalluni. Siunissaq timersornermi inuussuttunit lederissanik
tunngaveqassaaq. Tamakkulu siulersuisuuniissinnaapput, sungiusaasuusinnaassallutik
lederiusinnaallutilluunniit.

UNGE LEDERE & AMBASSADØRER
MÅLGRUPPE
Unge, der ønsker at arbejde frivilligt.
Unge mellem 17 og 25 år

FORMÅL
Personlig udvikling, ledelse, organisation.
At give unge værktøjer til at gøre en forskel i idrætten via god ledelse.

KORT BESKRIVELSE
Dette starter med at se sig selv som leder og finde ud
af hvordan den enkelte kan gøre en forskel. Fremtidens
idræt skal bestå at kommende unge ledere.
Enten i bestyrelser, som trænere eller anden
ledende rolle
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PIKKORISSAASUSSAQ
UNDERVISER
GIF

PILERSAARUTINIK PAASINNISSINNAANEQ
AAMMALU AAQQISSUUSSINERIT
SAAFFIGINIAKKAT

NAATSUMIK ILISARITITSISSUTIT

Pikkorissaaneq naatsorsuussaavoq kikkunnut
pilersaarutinut sammisunik sullarinneruleru
mallutillu siunnerfeqallaqqinnerulerumasunut.

SIUNERTAT
Pikkorinnerulerfigalugu pilersaarutinik suliaqar
neq aammalu siunissami pilersaarusiornerni
akuunissaq.

Pikkorissaanermi sammineqassapput pilersaarutinik nas
suiaaneq, pilersaarutinillu ilusilersuillunilu ingerlatsinissa
mik pilersaarusiorneq kiisalu avammut nalunaarutiginnin
nissamik sungiusarneq, immineq kajumissutsiminnik
suliumasussarsiorneq, aningasaliisussarsiorneq allatullu
aningaasaliisussarsiorneq, unammisitsinernik pilersaarusi
orneq, aaqqissuussineq aqutsinerlu kiisalu qulaani sulias
sanut atatillugu IT-mik atuinissamik ilinniartitsineq.

PROJEKTFORSTÅELSE & ORGANISERING
MÅLGRUPPE

KORT BESKRIVELSE

For dem, der har interesse i at blive bedre til
at arbejde projektorienteret og målrettet.

Kurset indeholder temaer såsom udarbejdelse af projekt
beskrivelser, udarbejdelse og arbejde med projekt- og
aktivitetsplaner samt kommunikationsplaner, rekruttering
af frivillige, fundraising & sponsorater, planlægning af
stævner, organisering & ledelse samt brug af IT-redskaber
til at facilitere arbejdet med ovenstående.

FORMÅL
At blive bedre til at forstå projektarbejde
og indgå i fremtidige projekter.

PIFFISSAQ & SUMIIFFIK / TID & STED:

Kattuffiit aamma timersoqatigiiffiit kissaatigisaannik aaqqissuussisoqarsinnaavoq.
Kan arrangeres efter ønske af specialforbund eller klubber.

PIKKORISSAASUSSAQ
UNDERVISER
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GIF

SUMIIFFIK / STED

TIMERSORNERMUT INUIT PINGAARUTEQARTUT

IDRÆTSNØGLEPERSONER

SAAFFIGINIAKKAT

MÅLGRUPPE

KORT BESKRIVELSE

Idrætsfaglige personer, halinspektører
og –personale, trænere og ledere,
frivillige, (Social)Pædagoger

Man oplæres i den motiverende samtale,
opsøgende arbejde, rekruttering og fasthol
delse, så målgruppen kan blive gjort
opmærksom på idrættens tilbud og mulig
heder. Idrætsnøglepersonen fungerer som
lokal kapacitet, der støttes af GIF.

Inuit ilinniarsimasutut timersornermut tunngasunik
suliaqartartut, halinspektørit aamma – sulisuusut,
sungiusaasut, lederit, nammineq kajumissutsiminnik
suleqataasartut, (social) pædagogit.

SIUNERTAT
Isumannaarniarlugu meeqqat inuusuttullu sanngiin
nerusutut inissisimasut timersortartut peqatigiiffiinut
ilanngutinnissaat, taamallu ittuusuni misigalugit isu

mannaatsumiinneq, qanilaassuseq nuannaaqatigiin
neq, ataqatigiinneq ataatsimoorussinerlu.

NAATSUMIK ILISARITITSISSUTIT
Pitsaasumik oqaloqatiginnissinnaanermik sungiusaaso
qassaaq, ornigulluni suliaqartarneq, ikiortissarsiorluni
sulqatissarsiortarneq taakkuninnga tigumminniinnar
niarnissaq, pikkorissarniakkat paasititsiniaavigineqas
sapput timersornermi periarfissat neqeroorutigineqar
tullu pillugit.

FORMÅL
At udsatte børn og unge kan blive inddra
get i idræts- og foreningslivet og opleve
sikkerhed, nærvær, glæde, sammenhold
og fællesskab.

SAP.AK / UGE

Sisimiut

Uge 35

Ilulissat

Uge 47

Aasiaat

Uge 48

PIKKORISSAASUSSAQ
UNDERVISER
GIF & Sundhedsekspressen
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SUMIIFFIK / STED

SAP.AK / UGE

Illoqarfiit 2018-imi tikitassagut tamarmiusut tassaniipput.
Alle byer, som vi kommer til i 2018.

ROADSHOW

ROADSHOW

SAAFFIGINIAKKAT

NAATSUMIK ILISARITITSISSUTIT

MÅLGRUPPE

KORT BESKRIVELSE

Meeqqat atuarfiani atuartut taavalu GUX-imi atuartut.

Oqalugiarneq ataaseq 30 minutsit missinginik sivisussuseqartassaaq.

Elever i folkeskolen og GUX-elever.

Varighed: Ca. 30 min pr. foredrag.

SIUNERTAT

Oqalugiarneq sumiiffiit paarlersuini, klassit inaanni allaniluunniit kis
saatit malillugit ingerlanneqarsinnaapput. Nammineq erfalasutsinnik
immaqalu powerpoint atorlugu saqqummiussinissamut atortussanik
nassassaagut. Oqalugiarnerit kalaallisut, qaallunaatut imal.oqaatsit
taakku tamaasa atorlugit ingerlanneqarsinnaapput – qanoq kissaa
teqartoqarnersoq apeqqutaatillugu.

FORMÅL

Praktisk: Foredraget kan afholdes i en aula, i et klasse
værelse eller hvor det måtte ønskes. Vi medtager vores
egne bannere samt evt. udstyr til powerpoint
præsentation. Foredraget kan køres både på grønlandsk
og/eller dansk – alt efter den pågældende klasse.

Anguniagaq tassaavoq atuartut peqqissumik inooriaaseqarnermik tun
ngaviusumik ilisimasaqalersinnissaat kiisalu periarfissat suut, timimik
atuinermut atatillugu Kalaallit Nunaanni sammineqarsinnaasut suullu
piginnaanerit timersornikkut anguneqarsinnaasut paasitinnissaat. Oqalu
giaammi sammineqassallutik nerisassat peqqinnartut, doping aammalu
ikiaroorniutit, qinngasaarisarneq, ataqatigiinneq aammalu timimik atui
nerup ataatsimuussutsimik pilersitsisinnaanera.

SAMMISASSAT · AKTIVITETER 2018

Formålet er, at give eleverne en grundlæggende viden
om sund livsstil samt hvilke muligheder, der er indenfor
fysisk aktivitet i Grønland og hvilke kompetencer, der
kan opnås med idrætten. Foredraget vil indeholde
emner som sund kost, doping og rusmidler, mobning,
fællesskab og det sammenhold fysisk aktivitet kan
medbringe.

PIKKORISSAASUSSAQ
UNDERVISER
GIF/ESG

Ingerlanniakkanik aqutsineq p ilersaarusiorluarneq
pitsaasumik ingerlatsisinnaanermut aaliangiisuuvoq
SAAFFIGINIAKKAT

NAATSUMIK ILISARITITSISSUTIT

Naatsorsuussaavoq kikkunnut
unammisitsinissanik, sungiusaqatigiissitsinissanik allanillu sammisaqartitsinernik suliaqartartunut pilersaarusioqataasartunullu

Timersoqatigiinnissanik/unammisitsinissanik assigisaannilluunniit allanik pilersaarusior-tartuuguit,
taanna pilersaarutinik aqutsisunut pikkorissaa
nissaq ilinnut naleqquttuussaaq. Pikkorissaanermimi ilinniartinneqassaatit peqatigiiffiit ingerlanniagaanut pitsaasumik pilersaarusiornermilu sakkutut
suut atorsinnaallugit. Sakkussat suliariniakkavit
suulluunniit ingerlannissaanni ikiussavaatsit aamma suleqatigiinnissat attaveqaqatigiinnissallu
eqqarsaatigalugit. GIF periusissiornissamut ilusilersugaa atorlugu pilersaarutit aqunnissaat sungiusassavatit. Sakkussat atortussatullu sammineqartut
aamma atorneqarsinnaassapput aqutsisuuguit
imal. s uliffinni ingerlanniakkani peqataaguit.

SIUNERTAT
Isumannaarumaneqarpoq pitsaasumik pilersaarusiorsinnaalernissaq,
sungiusaqatigiissitsinernillu aqutsisinnaallunilu ingerlatsisinnaanissaq,
tassani pineqarlutik nunami immineq
pisut aammalu nunani allani il.il.
pisut.

Projektledelse - god planlægning er nøglen
til god gennemførsel af aktiviteter
MÅLGRUPPE
Alle som arbejder med eller deltager i planlægning af forenings
stævner, træningssamlinger eller
andre aktiviteter

FORMÅL
At sikre god planlægning, styring og
gennemførelse af træningssamlinger,
nationale og internationale sportsstævner mm.

SUMIIFFIK / STED

Nuuk
Sisimiut
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KORT BESKRIVELSE
Laver du planlægning af stævner, træningssamlinger
eller andre aktiviteter,
så er et kursus i Projektledelse noget for dig. På kurset får du simple værktøjer til, hvordan du laver en
god planlægning og gennemførelse af foreningernes
aktiviteter. Værktøjerne vil hjælpe dig til at holde styr
på alle opgaverne, s amarbejde og redskaber til god
kommunikation. Du vil lære at styre projekter med brug
af GIF projektmodel. Redskaberne kan også bruges hvis
du leder eller d
 eltager i projekter på dit arbejde.

SAP.AK / UGE

03-04. marts & 14. - 15. april
13.-14 oktober & 03.-04. november

PIKKORISSAASUSSAQ
UNDERVISER
ESG/Avataanit ilinniartitsisoq:
Maren G
 ranlien, Ilik konsulentfirma
Siunnersorti misilittagaqarluartoq
ESG/ekstern underviser:
Maren Granlien, S
 eniorkonsulent
i Ilik konsulentfirma

MINI-OL
SAAFFIGINIAKKAT
Meeqqanut atuartunut tamanut saaffiginnittuuvoq.

SIUNERTAT
Meeqqat kikkulluunniit
timersornerup silarsuaanut
kajumilersinnissaat qanguniarneqarpoq, Meeqqat
ilai timersoriarnissaminnut
tunuarsimaartarput taannali
qaangerniarlugu Mini-OL
ingerlanneqartarpoq. Meeq
qanut tamanyt timersornerup
silarsuaani nuannersut misigi
tinneqassapput. Mini-OL-imi

timersuutit assigiinngitsut sammi
neqarnerini aamma anguniarneqarpoq paasitissallugu klubbit imminut
suleqatigiissinnaasut. Klubbit imminut ikioqatigiissinnaapput qaffassa
qatigiillutillu, taannalu meeraanermiit paasissallugu pingaarpoq.

NAATSUMIK ILISARITITSISSUTIT
Mini-OL-imik taaneqarpoq pissutiga
lugu meeqqanut pinnguaatit assi
giinngitsut, sukkasuumik iliuuseqar
titsisartut, sammineqartarmata.
Meeqqanut pinnguaatit assigiin
ngitsut illoqarfimmiit illoqarfimmut
nalimmassarneqartarput.

MINI-OL
MÅLGRUPPE
Alle skolebørn.

FORMÅL

SUMIIFFIK / STED

SAP.AK / UGE

Illoqarfiit 2018-imi tikitassagut tamarmiusut tassaniipput.
Alle byer, som vi kommer til i 2018.

At alle børn motiveres til at
være en del af idrætsverdenen. Mini-OL inkluderer alle
børn, generte børn, børn med
handicap eller børn, der til
hverdag, har et lavt aktivitetsniveau og selvfølgelig børn, der
dyrker en masse fysisk aktivitet.
Alle børn bør opleve det sjove ved,
at være en del af idrætsverdenen,
såsom fællesskab, sammenhold og
ansvar. Forskellige idrætsgrene afprøves under Mini-OL og her er det
vigtigt at forstå, at klubber kan arbejde sammen på tværs af hinanden.

Klubber kan hjælpe hinanden og bakke
hinanden op – og det skal børnene lære
samt forstå allerede fra barnsben.

KORT BESKRIVELSE
Mini-OL består af forskellige lege og
idrætsgrene med h
 urtige bevægelser og
reaktioner. Legene er tilpasset b
 ørnene
i de forskellige byer samt hvad der er af
udstyr.
Temaer: Opvarmning, Samarbejde på
tværs af klubber, A
 fprøvelse af forskellige idrætsgrene, Opmuntring, A
 ktivering
af lyst, Sammenhold

PIKKORISSAASUSSAQ
UNDERVISER
GIF/ESG
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FAXE KONDI-PULJE 2018
QINNUTEQARFIUSUSSAT PIFFISSARITITAI:

01.-31. JANUAR 201
8
01.-31. MA J 2018
01.-30. SEPTEMBER
2018

FAXE KONDI-PULJEN 2018
ANSØGNINGSPERIODER:

01.-31. JANUAR 2018
01.-31. MAJ 2018
01.-30. SEPTEMBER 2018

01.-31. JANUAR 2018
01.-31. MAJ 2018
01.-30. SEPTEMBER 2018

Timersoqatigiiffiit Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiani ilaasortaasut Faxe Kondi-puljemut atisanik, timersorluni atortunik assigingisaanillu qinnuteqarsinnaapput.
Suliffeqarfiit Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiani ilaasortaasut qinnuteqarsinnaanngillat.

Medlemsklubber under Grønlands Idrætsforbund kan ansøge Grønlands Idrætsforbund
om tilskud fra Faxe Kondi-puljen til sportsbeklædning, sportsudstyr etc. Virksomheder,
der er medlemmer under Grønlands Idrætsforbund, kan ikke søge denne pulje.

Nittartagarput iserfingalugu paasisaqarnerugit, uani: www.gif.gl

Læs mere på vores hjemmeside www.gif.gl
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