DU
FÅR
HVAD DU GI’R

VIL DU VAERE MED?

14.-17.APRIL

VIL DU FØLE DIG

VÆRDSAT?

8 TIMER

I PARADIS
FRISKE OG GLADE BORN OG UNGE

DET VIL 4.000 unge mennesker
opfylde - tager blot 8 timer

Til forældre, bedsteforældre, venner, venners venner
eller til dig som bare elsker at være frivillig.
Vi er stolte af at kunne afvikle Holstebro Cup for 39. gang og
vi håber, at du vil bruge noget tid med alle de unge mennesker,
der kommer til Holstebro de 4 dage i påsken fra 14.- 17. april.

HH90’s eksistensgrundlag er indtægten fra dette stævne.

Den perfekte rollemodel
Det viser du ved at være frivillig og hjælpe andre mennesker.
Samtidig bidrager du til, at overskuddet går til:
· Tilskud til kontingentet, så det ikke stiger
· Tilskud til sociale arrangementer for hold
· Bolde og andet vedligehold
· Holddragter

Er det første gang, du som forælder, skal deltage
til Danmarks største indendørs stævne, så fortvivl ikke.
Det er virkelig sjovt og hyggeligt. Du vil som forælder
blive tildelt vagter, som er beskrevet på bagsiden.
Barnets bedsteforældre er mere end velkomne til
at få en opgave under stævnet, hvilket blot sendes
til jcj@youmail.dk snarest muligt.

GØR NOGET
FOR ANDRE

DET BLI VER DU GLAD AF
SKOLEVAGT
Består af 2 personer, som opholder sig på de skoler,
vi har overnattende spillere.
Opgave: Holde opsyn, aflåse lokaler, forestå salg af kioskvarer
Vagtperiode: ca. 4 timer
Tidsrum: 07.00-23.00

TIDTAGNING
Består af 2 personer, som bestrider tidtagning
i en af de 21 haller, hvor kampene gennemføres.
Opgave: Tidtagning, registrering af målscore og
indrapportering af resultater til stævnekontoret
Vagtperiode: ca. 4 timer

BESPISNING
Praktiske opgaver i forbindelse med bespisningen af
deltagerne ved stævnet, herunder udlevering af mad,
oprydning og rengøring.
Vagtperiode: ca. 4 timer

HH

Følg os på
Kontaktperson: Johnny Jensen · Tlf. 22589735 · Mail: jcj@youmail.dk

