Axvalls IF

Arbetsdokument

Inlämning senast 10/3

Glädje, gemenskap och trygghet för en levande landsbygd

Föreningens beslut är att tillsammans arbeta in till föreningens inkomster!
Genom att vi ALLA bidrar till att fylla arbetspassen så undviker vi att sälja lotter, toapapper mm.
Därför är det av yttersta vikt att delta i föreningens gemensamma arbetsinsatser.
Detta för att våra barn, ungdomar och seniorer skall kunna göra det de tycker är roligast!
Axvalls IF:s mål är att få vår förening att utvecklas med många engagerade medlemmar!

Fyll i ALLA pass som Du/Ni kan ställa upp.
Maila ifyllt formulär till:

anmalan@axvallsif.se
eller lämna i brevlådan på Ringvägen 32, Axvall, senast 10 mars!
LAG-insatser kommer också att fördelas ut under säsongen!
Namn

Lag

Tfn hem:
Mobil.nr:
Mobil.nr:
Mobil.nr:

27/4

Sparbanken Cup

Namn

( krävs ca 45 pers + 50 domare )

Fr Kv Lö Mo Lö Fm Lö Em Kan mer än 1 pass

*Resning av kiosktält
*Kiosktält - förberedelser / försäljning / efterarbete
*Grillning - förberedelser / försäljning / efterarbete
*Parkeringsvakter

6/6 Kaffe-kalas+Poolspel+Dam/Herr-match (krävs ca 25 pers)
Namn

On Kv To Mo To Fm To Em Kan mer än 1 pass

*Resning av kiosktält
*Kiosktält - förberedelser / försäljning / efterarbete
*Grillning - förberedelser / försäljning / efterarbete
*Parkeringsvakter

28-30 /6

Skadevi Cup

( krävs ca 60 pers )

Namn

To Kv Fr Fm Fr Em Fr Kv Kan mer än 1 pass

Namn

Lö Fm Lö Em Lö Kv Kan mer än 1 pass

Namn

Sö Fm Sö Em Kan mer än 1 pass

*Resning av kiosktält
*Kiosktält - förberedelser / försäljning / efterarbete
*Grillning - förberedelser / försäljning / efterarbete
*Parkeringsvakter

Stochampionat 19-21 Juli ( krävs ca 105 pers )
Namn / Tröj-storlek

Fr Fm Fr Em Fr Kv Kan mer än 1 pass

Namn / Tröj-storlek

Lö Fm Lö Em Lö Kv Kan mer än 1 pass

Namn / Tröj-storlek

Sö Fm Sö Em Kan mer än 1 pass

*Parkeringsvakt
*Kontroll vid entréer / Bevakning av grindar

Utöver ordinarie arbetspass ovan så önskas även:
Baka o skänka
( Sparbanken Cup och Skadevi Cup)
Namn

Bakverk

Visste Du att vi har fler aktiviteter/arbetsgrupper i föreningen
där Ditt bidrag och engagemang är betydelsefullt...
Lämna gärna Ditt namn om någon aktivitet intresserar just Dig?
( eller har du ngn vän/släkt som vill bidra och bli en del i vår gemenskap?)
Har du frågor så hittar du kontaktuppgifter till styrelsen på hemsidan:
www.axvallsif.se under "Kontakt" .
· "Onsdags-gänget", skötsel av Idrottsplatsen/Klubbstuga ( träffas varje onsdag )
·
Lagförälder / Lagförälder-samordnare (stötta tränare /ledare kring laget )
·
Domare
·
Entré-värd (hemmamatcher)
·
Grill-personal ( cuper, säsongsupptakter, avslutningar)
·
Trav Entré-värd ( Tisdags-travet )
·
Match-värd / Speaker ( hemmamatcher )
·
Hemsida - uppdateringar och utveckling
·
Sponsring

Namn:
Mobil-nr/Tel.nr:
Aktivitet / arbetsgrupp:
Tack för ditt stöd och engagemang!

// Styrelsen Axvalls IF

