INFO & REGLER:
FREIDIG FOTBALL
FELLES INNSATS PÅ FELLES ANLEGG...
For å holde vårt anlegg i best mulig presentabel stand, innkalles det til to årlige ryddedugnader:
i juni og september.

Ansvarsområdene er forøvrig inndelt slik:
• Jenter & gutter 10 år: Tømming av alle søppelbøtter. Lagledernøkkel funker på container
• Jenter & gutter 11 år: Oppsyn med parkering på anlegget - Ingen sykler inne på anlegget
• Jenter & gutter 12 år: Rydding i skiftebodene ute
• Jenter & gutter 13 år: Kosting og rydding av tribunen
• Jenter & gutter 14 år: Renhold av toalettene - påfyll av papir/såpe mm
• Jenter & Gutter 16 år: Ryddeansvar i materialrommene
• Damer & herrer jr: Ansvaret for å rydde søppel ute & samle hittegods. Låse og slå av lys!
Det er foreldrekontaktene som koordinerer dugnadsinnsatsen innad i de enkelte lag gjennom året.

ALLE lag koster og rydder i garderobene - Hver gang de er på anlegget

VÅRT GARDEROBEANLEGG ER KUN
FOR FREIDIG FOTBALLs EGNE MEDLEMMER!
UTSTYR OG MATERIELL
Klubbens kleskolleksjon fås kjøpt hos G-Sport Lefstad i Munkegata.
Klubbavdelingen ligger i 2. etasje. Ved fremvisning av klubbkortet gis du
gode rabatter! Vår samarbeidsavtale løper frem til 31.12. 2016.
Overordnede retningslinjer knyttet til materiell for lagene våre
- Alle lag skal ha tilgang til baller, kjegler, vester, førstehjelpsutstyr mm.
For rekvisisjon, ta kontakt med materialforvalter Einar Staven
event med kontoret.
- Spillertrøyen lånes bort.
- Hvit bortedrakt lånes ut ved behov
- Shorts, strømper, overtrekksdress mm kjøper spiller selv
- Hovedtrener kan søke om å få komplett coachpakke.
- Støtteapparatet tilbys coachpakken for kr 1000
i egenandel

ÅRSHJULET FOR FREIDIG FOTBALL:
• Vi starter året med budsjettmøter i januar. Årsberetning for lagene skal inn nå også.
• Årsmøte - med valg - avholdes i februar
• Lagledermøter - oppdelt for barne og ungdomsfotballen i mars
• Miljøkveld med besøk av våre samarbeidspartnere i april
• Keepertrening på tvers av aldersgrupper og kjønn kjøres ved behov
• Sonekvelder for de mellom 7-10 år spilles på søndager fra april til oktober
• Tordenskioldsløpet arrangeres andre tirsdag i mai. Freidig Fotball stiller med 15 på dugnad
• Klubbdommerkurs gjennomføres medio mai
• Skandia Cup arrangeres ALLTID i uke 26 - Arrangør er Freidig Fotball!
• Tine Fotballskole for barn mellom 6-12 år arrangeres i månedsskiftet august/september

www.freidigfotball.no

