
TIPSKUPON 
 

        …. til alle fodboldmødre og –fædre 

 

 

…Med sikker gevinst!                 
 

Både for dig og klubben 
 
 
Det må aldrig være træls at være frivillig 
fodboldtræner - eller leder i en fodboldklub. 
 
Ofte bruger trænere og ledere utroligt mange 
timer på at gøre træning, kamp og klubliv 

motiverende og interessant for dit barn og 
kammeraterne. 
 
Det gør, at det måske kan være svært at 
følge op på de mange andre områder i 
klubbens hverdag, som ville skabe større 

glæde for dit barn og holdet. 
 
Start derfor med at give disse frivillige 
foreningsmennesker en ekstra hånd! 
 
På denne sides tipskupon er skitseret nogle 
af de mange forskellige arbejdsopgaver, 
som hvis de alle blev praktiseret kunne gøre 
det endnu sjovere at komme i klubben, både 
for spillere, de frivillige og for dig selv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På gensyn for nye frivillige tirsdag 

den 16.08. kl.19 i klublokalet!          
Vi glæder os til at se dig. 
Niels Kristian, Heidi, Ole – 
fodboldudvalget GIF Gram        

Jeg vil gerne hjælpe GIF Gram fodboldklub ved at: 

 

  1 X 2 
 

1. være tøjsansvarlig..........................................        
 

2. være kasserer eller sekretær .........................        
 

3. hjælpe til med boldrum og container ..............        
 

4. organisere kørsel for mit barns hold ..............        
 

5. være en del af et aktivitetsmakkerpar ............        
 

6. organisere forældremøde ..............................        
 

7. være assistenttræner for mit barns hold ........        
 

8. PR - skrive på hjemmeside, Facebook ..........        
 

9. arrangere trænerkurser efter behov...............        
 

10. være nøgleansvarlig ......................................        
 

11. være trænerkoordinator  ................................        
 

12. finde nye kræfter til klubben ...........................        
 

13. jeg vil gerne slippe billigt og betaler 10.000 kr.  
til mit barns hold .............................................        
 

 
Navn:   
 
 
Adresse:   
 
 
Telefon:   
 
 
E-mail:   

 

Gevinsten er den glæde, du kan mærke på 
dit barn, dig selv og klubbens øvrige aktører, 

når du er med til at sætte rammerne for 
nogle gode oplevelser. Du kommer tættere 
på de øvrige forældre og kammerater og 

bliver klar over at det er en fælles opgave at 
drive klubben. Mail dit svar til Heidi på: 

 

heidi@slotsvej38.dk 
 

1 - tallet dækker: 
”Jeg vil gerne være aktiv og 
kommer den 16.08. kl. 19”. 
 
X – dækker: 
”Jeg vil gerne hjælpe og have 
mere at vide om opgaverne den 
16.08. kl. 19”. 
 
2 – tallet dækker: 
”Jeg kan ikke påtage mig 
opgaven”. 

mailto:heidi@slotsvej38.dk

