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HJÆLPERSEDDEL 2010 

 
Hej fodboldspillere, forældre og andre 
interesserede i Brande IF 
 
I Brande IF forventer vi, at alle forældre til 
ungdomsspillere samt spillere fra U15 og ældre 
afleverer en hjælperseddel, der er en uvurderlig hjælp 
for Brande IF, når vi skal finde ca. 80 trænere og 
holdledere, 50 personer til organisationen, 400 
personer til BIF Cup, 75 personer til hjælp ved diverse 
koncerter, måske 100 personer til dommeropgaver og 
meget, meget mere.  
 
Brande IF opfordrer derfor ALLE til STRAKS at 
udfylde/aflevere hjælpersedlen og dermed bidrage 
til fodboldklubbens eksistens.  
 
 
Med venlig hilsen og tak for hjælpen 
 
Bestyrelsen i Brande IF 
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Præcise data på hjælperen (forældre eller spillere fra U15 og ældre) 
Navn  

Adresse  

Postnummer/by  Fastnet telefon  

Evt. E-mail  Mobilnummer  

 
 

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

Adresse  

Postnummer/by  Årgang  

Evt. e-mail  Mobilnummer  

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

Adresse  

Postnummer/by  Årgang  

Evt. e-mail  Mobilnummer  

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

Adresse  

Postnummer/by  Årgang  

Evt. e-mail  Mobilnummer  

 
• Oplyser man e-mailadresse vil man modtage Brande IFs nyhedsbrev 2-4 gange om 

året 
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Du bør mindst udfylde 2 rækker pr. fodboldspiller og gerne mange flere i 
skemaet. Har du spørgsmål finder du nok en organisationsmand eller en 
træner/holdleder, der kan spørges. 
 
Jeg vil gerne hjælpe med nedenstående… 
 
Sportslige opgaver 
Beskrivelse For 

årgang Drenge Piger Kryds for 
ja 

Være udendørs træner     

Være hjælpetræner i udendørs 1-2 gange ugentligt     

Være udendørs holdleder     

Være afdelingsleder for mikrofodbold (U5-U9) – Drenge/Piger     

Være afdelingsleder for børnefodbold (U10-U13) – Drenge      

Være afdelingsleder for ungdomsfodbold (U14-U17) – Drenge     

Være afdelingsleder for pigefodbold     

Være indendørs træner i 2010/2011     

Være indendørs holdleder i 2010/2011     
Hjælpe med at opdatere klubbens hjemmeside (kampreferater, billeder, 
statistik etc.)     

Dømme nogle 3- eller 5-mandskampe i løbet af året (U6, U7, U8 og U9)     

Dømme nogle 7-mandskampe i løbet af året (U10, U11 og U12)     

Dømme nogle 7-mandskampe i løbet af året (U13 og ældre)     
Hjælpe ved indendørs hjemmestævner (fx sidde ved dommerbord, være 
tidtager eller dommer)     

 
Organisatoriske opgaver 
Beskrivelse Kryds for 

ja 

Stille op til valget i bestyrelsen med henblik på at løse opgaverne her  
Hjælpe trænerudvalget med arbejdsopgaver (fx skaffe trænere, holdledere, kursus, FCM Teknikmærke 
m.m.)  

Hjælpe Ungdomsafdelingen med den overordnede struktur/organisation for ungdom  

Hjælpe indefodboldudvalget med arbejdsopgaver (fx skaffe træner/holdleder, turnering, stævne m.m.)  

Hjælpe sponsorudvalget med arbejdsopgaver (fx skaffe en eller flere sponsorer)  

Hjælpe dommerudvalget med arbejdsopgaver (fx dommerpåsætning til 3-, 5- og 7-mands kampe)  

Hjælpe arrangementsudvalget med arbejdsopgaver (fx afslutningsfest, salg af  skrabelodder)  

Hjælpe andre udvalg med arbejdsopgaver (fx seniorudvalg, BIF-Cup, søge fonde m.m.)  

Hjælpe i materialeudvalget (fx pumpning af bolde, indkøb af tøj og træningsartikler m.m.)  

Være kampfordeler  
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Praktiske opgaver 
Beskrivelse Kryds for 

ja 

Hjælpe med at gøre hovedrent i klubhuset nogle timer et par gange om året  

Hjælpe med vedligehold på stadionområdet (fx oprydning, vaske bander m.m.)  
Hjælpe med klubbens hjemmeside – www.brande-if.dk (tage billeder, generel opdatering, webmaster 
m.m.)  

Hjælpe med at kridte baner nogle timer hver måned  

Hjælpe med at male- og vedligeholde klubhuset  

Hjælpe med uddeling af Fighteren  
 
 
Opgaver som vagt og lignende 
Beskrivelse Kryds for ja 

Hjælpe til ved klubaftner for U10-U15 i klubhuset  

Hjælpe med klargøring af skoler og hal til BIF-Cup  

Hjælpe i kioskerne på skolerne under BIF-Cup  

Hjælpe i informationerne på skolerne under BIF-Cup  

Hjælpe med udleveringen af mad i hallen under BIF-Cup  

Hjælpe med tøjvask til BIF-Cup  

Hjælpe med oprydning efter BIF-Cup  

Være vagt til ”leg og tummel” i hal C under BIF-Cup  

Hjælpe hvis Brande IF får security-opgaver ved koncerter ved MCH  

Andre opgaver i forbindelse med BIF-Cup  
 
 
Andre opgaver 

Beskrivelse Kryds for 
ja 

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

Kontaktes i forbindelse med andre tiltag arrangeret af Brande IF  
Jeg kender en, der ikke har direkte kontakt til Brande IF, men som evt. gerne vil hjælpe med at løse 
opgaver i klubben  
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