DBU BREDDE

Vi mangler dig!

I Danmark er der ovre 300.000 børn, unge og ældre, der spiller fodbold i en
fodboldklub. For at fodboldklubberne kan skabe glæde, sammenhold og fysisk
aktivitet for disse tusinder af fodboldglade personer, er der brug for frivillige
hænder.
Du kan som frivillig være med til at skabe glæde for alle børn, unge og ældre, der
spiller i klubberne.
Når du om lidt tilmelder dig som frivillig står dørene åbne for dig. Du kan enten være
med til at arrangere stævner eller sociale begivenheder for både spillere, forældre
og frivillige. Du kan også bidrage ved at sælge kaffe og sodavand, eller hjælpe med
at istandsætte klubhuset og meget mere.
Det eneste vigtige er, at du ønsker at bidrage til at dit
barn/barnebarn/søster/bror/og alle andre får en positiv oplevelse i fodboldklubben
– samt ønsker at få muligheden for bruge kvalitetstid sammen med netop dette
barn/barnebarn/søster/bror og blive en del af et netværk, du kan drage nytte af og
hvile i.
Du gør en forskel!
Det at være en del af den lokale klub har en kæmpe betydning for alle der benytter
sig af faciliteterne og alle i klubben vil kunne bekræfte den forskel den frivillige gør.
Alt det som fodboldklubben tilbyder i lokalområdet, kan kun lade sig gøre, fordi de
frivillige er her og til dette kan du bidrage.

Vær med til at støtte op: Giv En Hånd – og gør en forskel!
Mvh DBU Bredde

DBU BREDDE

Tip en 10’er - med sikker gevinst!
1-tallet dækker: “Jeg vil gerne være aktiv og regner med at blive kontaktet”
X-dækker: “Jeg vil gerne vide mere om opgaven”
2-tallet dækker: “Jeg kan ikke påtage mig opgaven

1 ... Hjælpe til ved større events (salg af vand, kaffe mm.).
Ca. 5-10 timer/pr. halvår
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2 … Hjælpe til med kommunikation. Fx tage billeder, skrive til
Facebook mv.
Ca. 1-20 timer/pr. halvår
3 … Hjælpe med at skaffe sponsorer til hold og events eller kan
sponsorere diverse (tøj, drikkedunke mv.) hvis du f.eks. har eget
firma
Ca. 10 timer/pr. halvår
4 ... Jeg kan bage en kage fra tid til anden
5 ... Hjælpe til med at gøre klar, rydde ned ved årlig juleafslutning,
afslutningsfest eller andre events
Ca. 5-10 timer/pr. halvår
6 ... Lave sociale arrangementer for et givent hold, f.eks. arrangerer
overnatning i klubben, tur til udlandet eller stævne
Ca. 10 timer/pr. halvår
7 ... Hjælpe til årlig oprydning i boldrum, stregning af baner, maling
af diverse
Ca. 5 timer/pr. halvår
8 ... Være på listen til enkeltstående ad-hoc opgaver
Ca. 1-10 timer/pr. halvår
9 … Indgå i udvalgs – eller bestyrelsesarbejde – f.eks. som kasserer,
i et udvalg for børnefodbold, frivillighed eller noget helt fjerde
Ca. 8-20 timer/pr. måned
10 … Indgå som holdleder eller del af trænerteam
Ca. 3-10 timer/pr. uge
Navn:____________________________________________________ Telefon:_______________________
E-mail:__________________________________________________________________________________
Ønsker du at være frivillig på et bestemt hold, hvis ja hvilket:______________________________________

Du kan aflevere den udfyldte tipskupon i klubhuset eller udfylde den med det samme 😊
Kan jeg vinde noget? Gevinsten er den glæde, du kan mærke på dit barn/barnebarn/søster/bror, når hun/han kommer
glad hjem fra fodboldklubben. Ligeledes er det den kvalitetstid, I har sammen - med klubben som fælles reference.
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