Aktivitetsplan 2017
Aktivitet:

Foreldre til:

Aktive:

Tid:

Oppfølging av pantebod

Egen liste er utarbeidet

Håndball lag

Heile året

Alle lag
Vår-Dugnad (Grinde +
Straumen)

Her skal alle foreldre vera
med.

Årsavslutning Håndball

Alle som har noko å
bidra med

Oppgaver:
Samle inn flasker frå
pantebod - registrering(eget
oppsett/oppskrift)
Gjere klart hus og anlegg.
Egen liste vil bli laga her.

Ansvarleg:
Håndballutvalget og
Daglig leder

Daglig leder, styret og
utvalga.

kl.17:00 til vi er ferdig
Alle lag

Presentasjon av 7års
laga
Fotballskule

Onsdag 05.april

oppdadert:25.06.2017(etter styremøte 19.06)

Håndballutvalget og
Daglig leder

Torsdag 06.april
Lørdag 13.mai kl.15:00 I pausen på A-lags kamp

Dei som har muligheit på
A-lag/junior h og d
dagtid. 2-3stk pr dag

man.26juni-tor.29.juni

Instruktørar (aktive) og
kantine/mat (foreldre)

Fotballutvalget
Daglig leder, Heidi og
fotballutvalget

skule kl.09.00-15.00
Haugaland Kraft Dag

Utgår - tas i forbindelse
Alle(Familie dag)
med nisse marsj

Kick Off Sluseløpet - Gro
Håndballaga
Hammerseng Edin

Statoil Cup:HAFO

Egen komite organiserer
Egen komite
dette....
organiserer dette....

Innebandycup

Planlagt cup i januar 2018
- kommer med mere
Innebandy gutta
senere

Årsfest/Utdeling A-lag

Årsavslutning
Barn/Ungdom

Fotball G14 og G15

Søndag 1.Oktober

Kiosk, banemannskap,
parkering, turneringskontor,
mm

Daglig leder,HAFO
komite og Heidi

lørdag 16.september

Kjem tilbake til dette seinare

Utvalg innebandy
/dagligleder

lørd.11.november

Ta i mot mat, ta i mot
inngangspengar, vaske
opp/kjøkken, bar, vakter/
rydde glass ol. I tillegg må ein
sette opp bord/stoler til
Daglig leder, Heidi og
festen + rydde etter festen.
styret

Oppmøte 18:00.
Gjestene kommer
19:00 og går 01:00.
Rydding fra 01:00.

Min 4 stk på «vakt» samtidig.

torsdag 16.november

Sette opp bord/stolar til
festen(kvelden før).

Fotball G14 og G15

junior h og d

torsdag 16.november

Innebandy gutta

Søndag 19.november
Ca.kl.18.00

Nissemarsj

All idrett

Romjulscup Håndball

Alle lag

Alle lag

Nattcup fotball

jr.dame og jr.herre

Junior H og D

Utvalg allidrett
Daglig leder/
Håndballutvalget og
Daglig leder

Kjem tilbake til dette seinare

Avsl.er kl.17:00 og
19:00.Rydde etter på

Innebandy gutta

Aktiviteter og kiosk/grilling?

2.september

J7 og G7

Årsavslutning Jr.herre og
Jr.dame -tas sammen
med siste del ungdom
torsdag 16.november

Julebasar

lørdag 26.August

Rydde etter festen samt gjere
alt klart til julebasaren

Rydde bort alt etter basaren
(bord/stoler/boss div) samt
sette/rydde alt på plass der
det skal vere

Inngangspenger, grautkoking,
torsdag 30nov kl.17:00 gløggutdeling, kiosk, ans
marsjgang, nisse, musikk, mm
onsdag 27.des
Kiosk
Inngangspenger,Kiosk,puljeop
fredag29.des
psett og dommere
Drive kiosk på kampdager. 2-3
stk pr kamp

Fotballutvalget og
Heidi

Grete Vestbø

Heidi med hjelp fra
Allidrettutvalget
Håndballutvalget
Daglig leder og
fotballutvalget

Kampane 2017
Bør møte ein time før
kampen. Oppmann set opp
etter terminlista

Vår sesong:
Tor.06.04.kl.18:00

Barna håper me kan vere
balljenter/gutter

Fre.28.04. Kl.19:00
Lør.13.05.kl.15:00

Presentasjon 7 års laga (i
pausen A-kamp)

Ons.24.05.kl.19:00

Kiosk A-lag

G8år dei 5 fyrste
kampane, J8år dei neste
4 kampane og G9årG9, J8 og G8
Straumen dei siste 4
kampane

Lør.10.06.kl.15:00
Fre.23.06.kl.19:00

Haust sesong
Man.07.08.kl.19.00

Fotballutvalget-senior
+ oppmann A-lag

Kiosk A-lag

kampane, J8år dei neste
4 kampane og G9årG9, J8 og G8
Straumen dei siste 4
kampane

Fotballutvalget-senior
+ oppmann A-lag

Fre.18.08.kl.19.00
Lør. 02.09.kl.15:00
Lør. 16.09.kl.15:00
Tor.28.09.kl.19:00
Man.16.10.kl.19:00
Lør.28.10.kl.15:00

I tillegg til dette skal alle spillere selge lodd til julebasaren (sep/okt), samt gi ein gevinst til basaren.
Dette er planlagte dugnader. Andre dugnader kan det bli, ref.Skjold håndboka under "dugnad".

