Nuummi timersoqatigiinnissamik
ingerlatseqataarusussinnaavit?
Maanna illit, gruppit imaluunniit peqatigiiffiit timersoqatigiilluni aaqqissuussinissamut taperneqarsinnaalerputit/pusi, siunnersorneqarsinnaalerputit/-pusi ataqatigiissaarinissamullu ikiorneqarsinnaalerputit/-pusi.
timersoqatigiinnermik pilersaarusiornissaat piviusunngortitsinissaallu kiisalu aaqqissuussinissaat
ataatsimiinnerup tunngaviusumik
aallaavigaa.

Sport Event Nuuk
»Oquna« Nuummi timersoqatigiinnissamik ingerlatserusuttunut tamanut
- soorlu assersuutigalugu
aqqusinermi nunamiluunniit arpannernik, ataatsimiititsilerpoq.

Ataatsimiinneq aaqqissuisut isaannit sunik unammilligassaqarneq
ajornartorsiutillu suut piunersut
suussusersineqassapput.
Ataatsimiinnermi pisariaqartitat,
kissaatit aamma timersoqatigiissitsinermi aaqqissuussinermilu
piumasaqaataasut eqqartorneqas-

SIUNERTAQ
Timersoqatigiiffiit, inuit ataasiakkaat imaluunniit suleqatigiit

sapput. Immaqa timersoqatigiissitsinissaq ullulereersimavat, taava
tamanna aallaaviussaaq pitsaasoq,
soorluttaaq aamma aaqqissuussinerit akimorlugit ikorfartueqqullutalu ikioqatigiissitseqqusugut.

galugu Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa, Nuup illoqarfittut
timersorfiusutut nittarsaannissaa.
Illoqarfik timersorfiusoq peqataasunit qanittumit ungasissumiillu
pilerigineqartoq.

Aaqqiissuussinerit ikorfartornissaat imaluunniit siunnersuinissaq
immikkut ittumik kattuffinnut
tunngassuteqartut ataatsimiinnermi siunertarineqanngillat.

Ataatsimiinnissamut peqataanissaq
nalunaarutigineqartariaqanngilaq.

Sport Event Nuuk »Oquna« aqquti-

Poul Petersen
Timersoqatigiinnernik
ataqatigiissaarisoq
Sport Event Nuuk »Oquna«

ATAASINNGORNEQ 20. NOVEMBER NAL. 18.30 - 21.00 ujakkaartartut NSP’p illuutaanni
Nuussuup Mannguani, Akunnerit Nukissiorfiillu Qitiusumik Allaffiata akornganni

Kunne du tænke dig at afholde
et idrætsstævne i Nuuk?

Nu kan du, din gruppe
eller din forening få støtte,
vejledning og hjælp til at
koordinere et stævne.
Sport Event Nuuk »Oquna«
holder møde for alle, som
kunne have lyst til
at afholde et idrætsstævne
i Nuuk – eksempelvis gadeeller terrænløb.

FORMÅL
Udgangspunktet for mødet er at
støtte og hjælpe idrætsforeninger, enkeltpersoner eller arbejdsgrupper med at planlægge og
afvikle idræts-og sportsstævner,
samt arrangementer.
Mødet skal bruges til at få identificeret og synliggjort udfordringer
og problemstillinger set med
arrangørers øjne.
På mødet taler vi om behov,

ønsker og krav til stævner og
arrangementer. Har du måske allerede sat en dato for et
kommende stævne, vil det være
et godt udgangspunkt, ligesom
vi også opfordrer til, at man på
tværs af arrangementer støtter og
hjælper hinanden.
Mødet har ikke til formål at støtte
eller vejlede stævner, som er organiseret under specialforbund.

MANDAG 20. NOVEMBER KL. 18.30 - 21.00 i langrendsklubben NSP’s klubhus
ved Ravnedalen mellem Akunnerit og Nukissiorfiits hovedkontor

Med Sport Event Nuuk »Oquna«
ønsker Kommuneqarfik Sermersooq at promovere Nuuk som en
aktiv idrætsby. En idrætsby med
stævner, som tiltrækker deltagere
fra nær og fjern.
Der er ikke krav om tilmelding til
mødet.

Poul Petersen
Sporteventkoordinator
Sport Event Nuuk »Oquna«

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

