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Dagsorden
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vedr. Funktionsbeskrivelse +or spillerudvalgs-
kun til orientering
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hvordan skal samarbejdet +unger0
skal der samarbejdes med en Lonete,"apeut
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Funktionsbeskrivelse

TRÆNER h(/.ijC:st

samarbejde meD bestyrelsen,
koordinatoren oJ spIller
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kommende sæson som skal ~oreligge senest ~ uger

Bestyrelsen indkalder til møde.
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informere! diskutere! handle)

træner holdet mindst ~ gange om ugen.

- følger holdet til kampe (turnerlng~

er alene ansvarlig ~or holdsætning.
Ved flytning af spillere skal de involverede

samarbejder med spillerudvalgsformand,
konsulenten Dg koordinateren.
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dinateren og holdlederen.
I :'
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- udtaler l pressen om holdet

HOLDLEDER - følger holdet til kampe

- hjælper til træningen efter aftale med træneren
klargøre banen, fremskaffe rekvisitter mm.)

ansvarlig ~or sportstøj, forfriskninger og til



a~regner meD dommerne

- arrangerer sammenkomster :30C iEt].

KOORDINATOR - samarbejder med træneren omkring træning,
oc evt. holdsætning og kamp

KONSULENT

Godkendelse

Konsulent

- ~ungerer som hjælpetræner i opstart fasen a~
sæsonen, senere efter behov

planlægger/arrangerer træningskampe før sæson-
starten ( ~or~r og e~ter~r).
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- arrangerer spll1ermøder e~ter benov
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a+ skadede spillere og sørger ,1.:: ,.~ .....
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de bevarer kontakten med truppen ogs~ under

vejleder ved sKader
ri t ng rnrn It )

hvorn~r skadede SP11-:._.:111 ,

lere er spllleklar.

yder seniora+deling assistance ved trænings-
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melde til kurser, arrangerer kurser.



ved 0~~solidering ~ rækken,

Honorar~astlæggelse

TRÆNER - eI21'- -Fa=.t.}''32gqE~::5 E.'n j'b.:'1.~.:~isl;;tn'; s~om =.t.~.r- 1 f"'el.::ttion
til sæsonens sportslige malsætning

Eksempel
) ved ~orbllven i rækken

med misveligeholdelse a~ a~-

HOLDLEDER - e+ter a+ta1p

KONSULENT iht. kontrakt

Godkendelse
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SERIE 2

l.holdets "bonuskatalog"

udarbejdes pd mødet hvor der 0astlægges den sportslige m~l-

Eksempel

l marts - gratis +or truppen

2. Ka++e/kager før hjemmekampene

i .1:,.

gratIs +or ~~111erne. deres damer betaler
···.i··· i.· ..··

.... "',' øvrIge deltagere 500 ~~-

trøje/bukser/strømper}

TOPHOLD ..j..•..
·... llr uceKamp med spIsnIng l·-.. ; '-'.1V"._ ..•

! l.J:::::i!i

turen - med damer

OPRYKNING .. gea~~en pA Restaurant/Caf~ nAr op-
yknlngen er sikret - med damer.

+ 8. Personllg gave ved NB's a+slutnings+est

Godkendelse
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NS-bestyrelsen/PS

o P G A V E B E S K R I V E L S E R

SPILLERUDVALGSFORMAND

NB's love holdlederne automatisk indtræder.

ordinære genp(al~orsamling,
. ... ...
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kun anvendes spillere hej 1 __o
der har betalt kontingent.

Ev~ dispensation kan kun gIves a~ kassereren.

- koordinerer samarbejdet ~ seniora~delingen
spillere I trænerel holdledere

:.:., ....

april - juni - august - september
Deltagere' trænere, holdledere, spll1errepræsen-

{G, anlediger sasn ng
ning ved hjemmekam~e

- ska~~er nødvendige ., .op .l. "ol :~:.n J. n(;.! t:::; l'" ih '! i
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har nødvendige oplysninger.


