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Opgavens navn:  

 
145 Stævner/klubture til udlandet 
 

Beskriv konkret og detaljeret hvad man skal gøre: 

 
Opgaverne skal påbegyndes ca. 6-8 uger inden et stævne (rækkefølgen kan bruge som 
vejledning). 
 
Klubben tager afsted som en klubtur og spiser og overnatter som udgangspunkt sammen. 
Klubben står for at afregne overnatning, transport mv. Deltagere indbetaler et samlet beløb til 
klubben. 
 
Vejledning kan også bruges ved endagsture: 
 

● Oplyse om stævner via Facebook og mail. 
● Sende invitation til relevante spillere ud på mail og modtage tilmeldinger 

 
Invitationen skal indeholde:  

● Dato samt forventet start- og sluttidspunkt 
● Pris (samlet pris for overnatning, spisning og transport). Betaling til klubben sker 

ved tilmelding. 
● Liste over ting der skal medbringes (klubben har en skabelon). 

 
● Klubben tilmelder spillerne til stævnet. 
● Klubben bestiller og betaler for overnatning. 
● Klubben bestiller bord til spisning om aftenen ved overnatning. 
● Klubben sikrer samlet transport for alle deltagere. Kan være bil/tog.  
● Klubben sikrer, at der er trænere og ledere med fra klubben, der dermed har det 

overordnede ansvar for turen (forældre kan agere ledere).   
● Klubben sørger for frokost til alle deltagere på turen. 
● Forældre kan deltage og være behjælpelige på turen for egen regning.   
● Klubben afregner separat med forældre/ledere der har haft udgifter til transport. 

 

Hvorfor er opgaven vigtig? 

 
Opgaven er vigtig fordi vi skal have flest mulige medlemmer ud og spille kampe og med på 
klubture. Det er vigtigt både socialt og sportsligt og derfor med til at holde på medlemmerne. 
 

Tidsforbrug: 

 
Samlet ca. 4 timer, men de enkelte opgaver tager væsentligt kortere tid.  
 

Hvordan kan opgaven organiseres? Hvem kan hjælpe? Hvem kan beslutte? 

 
Klubben har det overordnede ansvar for opgaverne, men de enkelte opgaver kan uddelegere til 
fx. forældre eller forskellige klubledere. 
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Hvilke kompetencer er vigtige: 

 
Overblik, men alle kan bidrage med de opgaver de kan. 
 

Hvornår er opgaven beskrevet – og af hvem: 

 
06-03-2022 – Morten Olsen 
02-04-2022 – Michael Ryding 
 

 


