Stævneansvarlig
Stævneansvarlig til at stå for afholdelse af HBK’s stævner i sæsonen 2017/2018
Som stævneansvarlig skal du sørge for at HBK’s årlige stævner bliver afviklet bedst muligt. HBK har i
sæsonen 2016/2017 fire stævner; U13M i november, U17/19Mi februar, U17E i februar og U13M i marts,
og forventes at få tildelt samme stævner til den kommende sæson 2017/2018.
Afholdelse af stævner er en af indtægtskilderne, der er med til at bidrage til klubbens økonomi. Derudover
giver det klubbens ungdomsspillere mulighed for at deltage i stævner på hjemmebane, men også for at se
nogle af Danmarks bedste ungdomsspillere i den enkelte årgang. Som stævneansvarlig får dig og
stævneudvalget mulighed for at sætte jeres præg på hvordan stævnerne bedst muligt afholdes, så det også
er med til at skabe den bedste oplevelse for stævnedeltagerne.
Som stævneansvarlig er det godt hvis du kan lede og fordele opgaverne, så stævneudvalget og de øvrige
medhjælpere ved afholdelse af stævnerne, løfter i flok. Opgaver der skal udføres i forbindelse med et
stævne og som stævneleder kan bl.a. være:
 Lave indbydelse til hjemmesiden og badmintonpeople
 Sørge for at der laves program i cup2000
 Bestilling af præmier og dommere
 Sørge for stævneleder til dommerbordet under hele stævnet
 Eventuelt sørge for tællere
 Ansøgning af næste sæsons stævner
Forventet tidsforbrug
En del af opgaverne kan klares allerede ved sæsonstart. Derudover vil der op til det enkelte stævne være en
del opgaver som skal løses. I de resterende måneder hvor der ikke afholdelse stævne, vil der som
udgangspunkt ikke være opgaver der skal løses.
Udbytte:
Du får stor indflydelse på hvordan HBK afholder stævner. Derudover bliver du automatisk en del af det hold
af frivillige der hjælper til i Horsens Badminton Klub og dermed lærer du med sikkerhed mange nye HBK’er
at kende.
Kontakt:
Har du spørgsmål til ovennævnte, eller brænder du allerede for at komme i gang, så kontakt Nicolaj
Jørgensen på 30301935 eller nj@lrp.dk, eller Dorthe Blomgren på tlf. 25127379 eller på
blomgren@stofanet.dk
OBS: Du har mulighed for at være med på ”sidelinjen” til stævnerne i februar og marts 2016, så du kan se
hvad opgaven handler om

14. januar 2017

