Kids og ungdomsudvalget i Enghave VK
Vi forestiller os, at dette område skal varetages af et udvalg gerne bestående af:
1 forælder, 1 Kidsspiller, 1 ungdomsspiller, 1 bestyrelsesmedl., og 1 Kidstræner.

AKTIVITETER

HVEM

HVORNÅR

x
x
x

*i samme kvartal

(i tilfældig rækkefølge)
1. Søge div. tilskud i kommunen* (Fritid og idræt) -kursusgebyrer,
FOS v. aktivitetstilbud for unge u. 25år,
Fonde til materialer og lign.

2. Holde trænere og hjælpetrænere opdaterede med kurser og
info fra KVBKs ungdomsudvalg - opsøges via div. volleyhj.sider x

løbende

3. Involvere forældrene i transport og at coache i forbindelse med
stævner/kampe (evt. holde et forældremøde v. sæsonstart)

løbende

forælder

4. Registrering af Kids og ungdomsspil. vha. holdseddel fra sekre. træner

løbende

5. Opdatere oplysninger ang. aflysninger i haller på hjemmesiden

bestyr.medl.

løbende

6. Tilmeld. til stævner/turnering via Kidsnet.dk el. Teenvolley.dk

træner

løbende

7. Ansvarlig for materialer: net, bolde, specialredskaber osv.

bestyr. medl. sæson start

8. Arrangere fester/hygge i starten af sæsonen, op til jul og ved
sæson afslutning

forælder/ udv. Ad hoc

9. Sørge for spillerdragter (T-shirts) til holdene

udvalget

sæsonstart

10. Coache hjælpetrænerne

trænerne

løbende

11. Sørge for ”betaling”/ aflønning til hjælpetrænerne

bestyr. Medl. x 1 i hver sæson

12. Koordinere hvilke Levels spillerne skal spille kampe på

træn/hjæl.træn. løbende

13. Arrangere stævner på hjemmebane i Bavnehøjhallen:
reservere PC med printer, kampskemaer, medaljer og diplomer
i ungdomsudvalget og være stævneansvarlig

udvalget

14. Lave PR arbejde ved at deltage i skolestævner, i lokalområdet:
Idræt e. skoletid, Pigeprojektet på Vesterbro, Vigerslev Games

medl. klubben ad hoc

15. Sørge for trænere i ungdomsafdelingen

bestyrelsen

16. Ansvarlig for at der findes en opdateret børnepolitik

udv. + bestyr. x 1 årligt

17. At alle voksne engageret af klubben i ungdomsafdelingen har
en ok børneattest

bestyr.

ved ansættelsen

18. Beachvolley træning bør kunne tilbydes i et vist omfang til
ungdomsmedlemmerne

x

maj/juni og august

ad hoc

maj/juni

Udarbejdet af Peer, Henrik og Anette L. Mørch 19-01-2007.

