
SOIF Fodbold fejrede 100 års jubilæum i 2016 – det er vi stolte af!               

Vi er en klub med traditioner og glade medlemmer.

Vi har en vision om at være den største forening i Slangerup.

GLÆDE – MOD – RESPEKT – SAMMENHOLD og ENGAGEMENT er de 5 begreber, som betyder 
allermest for klubben.

I SOIF Fodbold er der  ?????  børn, unge og voksne, der spiller fodbold.

For at klubben kan skabe glæde og sammenhold for alle disse mennesker, er der brug for frivillige 
hænder.

Frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer ved vi alle, der er brug for, for at det hele løber rundt 
og kan lade sig gøre – men vidste DU også, at SOIF har mange, mange andre slags opgaver, end 
man lige blot ser i hverdagen?

Vi arrangerer stævner både for børn og voksne, sociale begivenheder som koncerter og E-
sportsdage – både for spillere, forældre og frivillige. Vi har opgaver som kommunikation og HR, 
praktiske opgaver i klubhus eller boldskur, vagter i madvogn eller bar, osv.

Man behøver ikke have forstand på fodbold for at give en hånd med – alle kan bidrage.

Man behøver heller ikke hjælpe 5-10 om ugen, men kun når man har tid og overskud?

Det eneste vigtige er, at DU ønsker at bidrage til at dit barn/barnebarn / mand/ kæreste mv. kan få 
en positiv oplevelse i fodboldklubben. 

Men DU får også noget: Gode venner og bekendtskaber, sjove stunder, bliver en del af et netværk 
og gør en KÆMPE FORSKEL! 

Vær med til at støtte.                             

Giv en hånd – og gør en forskel.

Venlig hilsen DBU og SOIF-Frivillige.                     



TIPSKUPON – MED SIKKER GEVINST!                     
1- tallet dækker: ” jeg vil gerne være aktiv og vil gerne kontaktes”

2- tallet dækker:  ”jeg vil gerne vide mere om opgaven”

3-tallet dækker: ” jeg kan ikke påtage mig opgaven”

Frivillig er ca. 5-10 timer pr. år.                1    2    3

1 ….hjælpe til med planlægning/ afvikling af events fx Fjord cup og Sommer cup

2 ….hjælpe til med afvikling af stævne fx Medaljestævner og Jule-turneringen

3 …. Hjælpe til med at planlægge og afvikle Fodboldskole

4 … lave sociale arrangementer i Klubhuset fx med overnatning, ture, e.a.

5 …hjælpe til med HR arbejde i klubben fx Frivillige og rekruttering

6 ….hjælpe til med kommunikation fx tage billeder, skrive til Facebook, osv.

7 ….hjælpe med at skaffe sponsorer til hold og events – tøj, tasker, bolde, m.m.

8 ….hjælpe til med oprydning/ reparation i klubhus, boldskur, osv.

9 ….være kampleder/ dommer til 3-5-8-mands kampe

1

0

….indgå som holdleder eller en del af trænerteamet

1

1

….indgå i bestyrelses/ udvalgsarbejde

1

2

….være på listen SOIF-Frivillige til enkeltstående ad hoc opgaver

1

3

…. Igangsætte projekter med fx skoler, børnehaver, bedste-dage, e.a.

Navn:__________________________________________________       mobil:________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Ønsker at være frivillig på en bestemt årgang, hvis ja, hvilken:__________________________



DU kan aflevere den udfyldte kupon til SOIF-Frivillige i dag eller i 

postkassen i Klubhuset ved hallen.       


