
 1 

 

Hej fodboldspillere, forældre og andre interesserede 
 
Så skal de 700-900 fodboldspillere i Skjern GF FODBOLD igen aflevere hjælperseddel. 

 

I Skjern GF FODBOLD forventer vi, at alle spillere udfylder og afleverer en hjælperseddel.  

 

Hjælpersedlen hjælper fodboldklubben med at skaffe frivillige hjælpere. For at få klubben til at 

fungere, skal der bruges mere end 25.000 frivillige arbejdstimer om året.  

 

Vi håber, at du vil tage din del af arbejdet.  

 

Den udfyldte hjælperseddel afleveres i POSTKASSEN ved indgangen til klubhuset eller til 

din træner inden for 5 dage. 

 

Med venlig hilsen og tak for hjælpen. 

  

Martin Halle Flemming Petersen Kristian Kristiansen 
Fodboldudvalget Skjern GF Fodbolds Venner Fodboldudvalget 

Formand Sponsorer/Skolefodbold Arrangementer 

 

Alf Andersen Mads Lynge Tonni Laursen 

Skjern GF Fodbolds Venner Fodboldudvalget TARS fodboldtræner 

Tovholder Skolefodbold Sekretær Materialer 

  

Søren Varisbøl Carsten Mauritzen Carsten Bille Petersen 

Kunstgræsbanerne Økonomi U-7/U-8 pigetræner 

Projekt nye bænke Dommere Skolefodbold Dommere Skolefodbold  

 

Henrik B. Jensen Michael Fabricius Lars Hindø 

Fodboldudvalget Skjern GF Fodbolds Venner Skjern GF Fodbolds Venner 

Næstformand Økonomi/U-14 drengetræner Fonde/Sydslesvigprojektet 

 

Ulrik Bagge Jan B. Pedersen Claus Hansen 

Herreseniorgruppen Skjern GF Fodbolds Venner Skjern GF Fodbolds Venner 

U-11 drengetræner Stadiongruppen Skolefodbold og Afterparty 

 

KE Allan Trip Nielsen Jørgen Lund 

Stævneledelse Skolefodbold U-11 pigetræner U-9/U-10 pigetræner 

Kridtbanden  

 

Anne Sofie Thomsen Kent Domdal Karsten Frik Andersen 

Forældreboden Skolefodbold Dameseniortræner Herreseniortræner 
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Præcise data på hjælperen (forældre eller spillere over 15 år) 
 

Fornavn Efternavn Adresse/ Postnummer 

   
Telefonnr. (evt. 2 stk.) E-mail adresse  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præcise data på fodboldspilleren (fodboldspiller nr. 1 i husstanden) 
 

Fornavn Efternavn Adresse/postnummer  Født dg/mdr./år 

 

 

    

 

Præcise data på fodboldspilleren (fodboldspiller nr. 2 i husstanden) 
 

Fornavn Efternavn Adresse/postnummer  Født dg/mdr./år 

 

 

    

 

Præcise data på fodboldspilleren (fodboldspiller nr. 3 i husstanden) 
 

Fornavn Efternavn Adresse/postnummer  Født dg/mdr./år 

 

 

    

 

 

SKAL UDFYLDES 
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Du skal sætte mindst 3 krydser og gerne mange krydser i skemaet. Har du spørgsmål, kan du ringe til Martin 

(formand - 53535884) eller Henrik (næstformand - 40571428) i tidsrummet 16.00 - 20.00. Du kan nøjes med ét 

kryds - så skal du udfylde rubrik 40. 

 

Jeg vil: 
1. være udendørs træner i 2016/2017- for årgang __________ drenge_____ piger_____ .......................................................  

2.  være udendørs holdleder i 2016/2017 - for årgang__________ drenge_____ piger _____ .................................................  

3. være indendørs træner i 2016/2017 - for årgang__________ drenge_____ piger_____ ......................................................  

4. være indendørs holdleder i 2016/2017 - for årgang__________ drenge_____ piger_____ .................................................  

 

5.  sidde i trænerudvalget med arbejdsopgaver (fx skaffe trænere, holdledere, kursus, FCM o. l.) ........................................  

6. sidde i indefodboldudvalget med arbejdsopgaver (fx skaffe trænere, holdledere, kursus, FCM o. l.) ...............................  

7. sidde i sponsorudvalget med arbejdsopgaver (fx skaffe en eller flere sponsorer o. l.) .......................................................  

8. sidde i økonomiafdelingen med arbejdsopgaver (fx medlemsregistrering, bogføring o. l..) ..............................................  

9. sidde i kampfordelingsgruppen med arbejdsopgaver (fx kamp- og baneplanlægning, samt dommerpåsætning o. l.) ......  

10. sidde i arrangementsgruppen med arbejdsopgaver (fx personalepåsætning til koncerter o. l.) .........................................  

11. sidde i andre udvalg med arbejdsopgaver (fx seniorgruppen, fondegruppen, stadiongruppen o. l.) ...................................  

12. være Formand for Skjern GF FODBOLD ..........................................................................................................................  

13. være Næstformand i Skjern GF FODBOLD ......................................................................................................................  

14.  være Medlem af bestyrelsen i Skjern GF FODBOLD .......................................................................................................  

15.  være Medlem af bestyrelsen i Skjern GF FODBOLDs Venner .........................................................................................  

 
16. hjælpe med adhocopgaver (fx nogle timer hver måned - fx i materialeafdelingen, i stadiongruppen, 80´er fest o.l.)..........  

17. bage kage 3 gange i sæsonen (til salg til fx skolefodbold o. l.) ............................................................................................  

18. hjælpe med at sælge kød 4 gange om året............................................................................................................................  

19. hjælpe ved Fjorden Rundt ( typisk 1. lørdag i juni) .............................................................................................................  

20. hjælpe vores altmuligmænd på stadionområdet (fx oprydning, udskiftning af ødelagte ting m.m.) ....................................  

 

Hjælpe ved skolefodbold og Afterparty den 19. august: 

21.  og sidde i stævneledelsen (fx markedsføring, program, personale, dommere, opsætning  m.m.) ............................  

22.  og hjælpe med salg i boder/barer (salg, indkøb, opstilling, oprydning) ...................................................................  

23.  og være natteravn om aftenen (fx at gå rundt og tale med festdeltagerne) ...............................................................  

24.  og være dommer (på 7-mandsbane) .........................................................................................................................  

  

Hjælpe ved skolefodbold den 10. og/eller den 11. september: 

25.  og sidde i stævneledelsen (fx markedsføring, program, personale, dommere, opsætning  m.m.) ............................  

26.  og hjælpe med salg i boder (salg, indkøb, opstilling, oprydning) ............................................................................  

27.  og være dommer (fx på 5-mandsbane - til og med 3. klasse) ...................................................................................  

28.  og være dommer (fx på 7-mandsbane - til og med 10. klasse) .................................................................................  

  

29. hjælpe ved koncerter  ...........................................................................................................................................................  

30. hjælpe ved diverse indefodboldstævner (fx sidde i dommertårn, være tidtager eller være dommer) ...................................  

 

31. kontaktes i forbindelse med andre tiltag arrangeret af Skjern GF FODBOLD og Skjern GF Fodbolds Venner ..................  

 

32. hjælpe til med torsdagstræning for 16+ (drenge, piger, mænd og kvinder) .........................................................................  

33. hjælpe med klubbens hjemmeside – www.sgfodbold.dk (tage billeder, opdatere facebook, skrive referater m.m.) ............  

34. hjælpe ved fodboldskole i uge 31 eller 32 - DBUs fodboldskole (skoleleder, skolelederass., træner, leder, m.m.). ............  

  

35. være medlem af vennerne og betale 20 kr. pr. måned over netbank (jeg støtter allerede fodboldens venner) .....................  

 

36. dømme nogle 3- eller 5-mandskampe i løbet af året (U-6, U-7, U-8 og U-9) ......................................................................  

37. dømme nogle 7-mandskampe i løbet af året (U-10, U-11 og U-12) ....................................................................................  

38. hjælpe med at kridte baner nogle timer hver måned (typisk tirsdag eller fredag om formiddagen) .....................................  

39. prøve at føre en god ide ud i livet i/med fodboldklubben (gode ideer kan altid bruges) ......................................................  

 

40. Jeg har ikke tid til at hjælpe med at Skjern skal have en fodboldklub. Derfor vælger jeg at betale 500 kr. .........................  
 (pengene opkræves til betaling på Swipp/mobilepay) 

http://www.sgfodbold.dk/

