Kære forældre i Gråsten Boldklub

Gråsten Boldklub er inde i en god udvikling. Det måler vi især på, hvor mange medlemmer vi er og
på hvor mange aktiviteter, der gennemføres i løbet af en sæson. Og begge dele er i vækst. Det
betyder, at bestyrelse og trænere løser flere og flere opgaver.
Men kvaliteten er ikke altid, som vi kunne ønske os den. Og trænerne løber efterhånden meget
stærkt, hvilket ikke altid gavner det, de bør bruge deres tid på, god fodboldtræning. Desuden har vi
flere ideer til, hvordan vi kunne blive endnu bedre som klub.
Og her kan du komme ind i billedet. For vi vil med glæde tage imod en ekstra frivillig hånd. Du
behøver ikke at frygte, at vi så tager hele armen også, for vi har beskrevet de mulige arbejdsopgaver
så detaljeret og præcist som muligt.
Vi vil derfor spørge dig om, du kunne være interesseret i en af de nedenstående frivillige
arbejdsopgaver. Du må gerne kontakte os og vi vil på et tidspunkt tillade os at kontakte dig.
Husk, at hver eneste frivillige time er med til at sikre dit barn et endnu bedre fritidsliv med fodbold.
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Frivillige arbejdsopgaver i Gråsten Boldklub
Arbejdsopgave
Overnatningsarrangement på Årsbjerg
Populært sagt så er det aktiviteten, der tiltrækker, men relationerne der fastholder mennesker. I Gråsten Boldklub betyder
det, at det ville være fremragende med overnatningsarrangementer med brug af klubhus, kunstgræsbane og ?
Arbejdsopgaven er at skrue det sammen i en eller to årgange eventuelt med både piger og drenge.
Champions League på Årsbjerg
På ethvert hold i klubben vrimler det med Barcelona-, Bayern München-, Real Madrid og Manchester Unitedtrøjer. De
store klubber i Europa og dermed Champions League er meget populære. Kampene spilles typiske tirsdage og onsdage
fra 20.45. Vi forestiller os disse kampe kunne være rammen om et socialt arrangement for en afdeling eller flere fra 13 år
og op. Arbejdsopgaven er at planlægge et sådant arrangement med eksempelvis træning, noget at spise i klubhuset, ? og
så fodbold via pc og stormskærm, som findes i klubhuset.
Medlem af Børne og Ungdomsudvalget
Arbejdsopgaven er at være en del af Børne og Ungdomsudvalget. Her sidder en repræsentant for bestyrelsen, en
trænerrepræsentant, børne- og ungdomskonsulenten og 2-4 forældre. Udvalgets opgave er at:
 udbygge kvaliteten i børne- og ungdomsafdelingen
 øge aktivitetsniveauet i børne- og ungdomsafdelingen
 gøre trænergerningen nemmere for børne- og ungdomstrænerne
 være bindeled mellem børne- og ungdomsafdelingen og bestyrelsen
Varigheden er 2 årlige møder af 2 timers varighed og derudover evt. tilhørende opgaver 10 timer.
Dommer
Arbejdsopgaven er at dømme 5 og 7 – mandskampe mandag, tirsdag, torsdag, lørdag eller søndag. Da der ikke er ret
mange regler i disse spil, kan de fleste, som har set fodbold eller selv spillet, sagtens dømme. Det vil selvfølgelig være
på dage, hvor ens egen dreng eller pige spiller på hjemmebane, hvis du ønsker det. Varigheden er ca. 90 minutter hver
anden uge eller hvis I er to en gang om måneden.
Pigearrangement
Vi vil gerne være en stor og populær pigeklub. Derfor skal der ske noget kun for piger. Vi er åbne for alt.
Arbejdsopgaven er at strikke et eller flere pigearrangementer sammen. Se eventuelt under overnatningstævner og
Champions League
Afslutningsarrangement for U6 – U9
Vi afvikler hvert år i november måned et indendørs stævne for U6 – U9 i Ahlmannsparken med hjælp fra Sydbank.Det
fungerer også som en fælles sæsonafslutning. Stævnet er de sidste år blevet afsluttet med en pizza. Arbejdsopgaven er at
planlægge og gennemføre dette arrangement med hjælp fra klubben og gerne med nye ideer.
Afslutningsarrangement for U10 – U13
Hvert hold har traditionen tro afviklet deres egen sæsonafslutning i efteråret. Vi forestiller os, at det fremover foregår
samlet i aldersgruppen U10 – U13. Vi ønsker en afslutning, der samler og fejrer fællesskabet, men vi har lige nu ingen
konkrete ideer. Derfor lytter vi gerne til gode ideer. Arbejdsopgaven er at planlægge og gennemføre dette arrangement
med hjælp fra klubben.
Materialer
Med mange medlemmer skal der også holdes styr på mange bolde, trøjer, nøgler og så videre. Den opgave løses i
øjeblikket af personer, der også skal have styr på meget andet. Derfor kan det gøres meget bedre, end det sker nu. Vi
forestiller os at opgaven sagtens kan deles op i mindre ansvarsområder som for eksempel bolde for sig, nøgler for sig og
så videre. Arbejdsopgaven er at stå for en materialeopgave.
Kiosk
Vi vil meget gerne have gang i kiosken på Årsbjerg. Vi tror på at en åben kiosk gør klubben mere attraktiv. Vi har derfor
sørget for at mange kampe ligger i forlængelse af hinanden på lørdag. Og Michael Jessen (22524610) står gerne i spidsen
for denne indsats. Arbejdsopgaven består i at stå i kiosken i forbindelse med sit barns kamp.
Afslutningsarrangement for U14 – U19
Hvert hold har traditionen tro afviklet deres egen sæsonafslutning i efteråret. Vi forestiller os, at det fremover foregår
samlet i aldersgruppen U14 – U19. Vi ønsker en afslutning, der samler og fejrer fællesskabet, men vi har lige nu ingen
konkrete ideer. Derfor lytter vi gerne til gode ideer. Arbejdsopgaven er at planlægge og gennemføre dette arrangement
med hjælp fra klubben.

Sønderjyllands Cup
Arbejdsopgaven er at hjælpe med afviklingen af vores årlige stævne, Sønderjyllands Cup. Arbejdsopgaverne er mange
og meget forskellige. Alt fra nattevagt og issælger til kok og skraldemand. Stævnet, som er klubbens økonomiske
fundament, foregår fra fredag den 28. juni til søndag den 30. juni.Varigheden er fra 4 til 6 timer.

