Sparta Forældregruppe
Skriv til forældre
Østerbro den 13. April 2016

Kære Forældre i Sparta!
I Sparta er vi afhængige af frivillig hjælp for at få vores klub og dens aktiviteter til at fungere.
Vi har mange frivillige som hjælper, herunder både trænere og forældre.
Tusinde tak til alle, der stiller op og hjælper, som dommere, hjælpe dommere, frivillige til stævner,
sociale aktiviteter osv. Og tak til jer, som mødte op og meldte jer til kommende opgaver, da vi holdt
forældremøde den 6. april. I hører nærmere.
Men vi har brug for flere, så vi kan sprede opgaverne bedre. Og vi har frem for alt brug for nem
kontakt til alle jer, der ønsker at hjælpe. Også jer der måske bare kan hjælpe en enkelt gang.
Vi har nemlig flere store opgaver i år – se liste med opgaver i årets løb på næste side.
Vores Forældregruppe vil gerne hjælpe Sparta med kontakten til jer.
Skriv derfor en mail til Forældregruppens mailadresse fstyregruppen@sparta.dk, så vi kan
kontakte dig, når der er brug for hjælp. Du kan træde til med så meget eller så lidt, som du har
mulighed for.
Mange tak til alle, der melder sig J

Med venlig hilsen

Charlotte Beiter Bomme og Forældregruppen

I kan se mere om forældregruppen på Spartas hjemmeside: http://atletik.sparta.dk/foraeldreforeningen/
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Vi har brug for hjælp på følgende dage:
14. juni:

Fælles spisning i klublokalet efter træning for alle ungdommere

Kl. 1500-2000

Hjælpere til madlavning, afrydning og oprydning

3. august:

Grillarrangement for atleter/forældre/trænere midt i atletikskoleugen

Kl. 1600-2100

Hjælpere til borddækning, grillstart, oprydning (mangler få hjælpere)

19. august:

Sparta Copenhagen Games/DM mangekamp

Kl. 1800-2300

Vi ved endnu ikke, om der er overnattende gæster, men hvis der er, så skal vi bruge hjælpere.

20. august:

Sparta Copenhagen Games/DM mangekamp

Kl. 0700-1000

Hjælpere til morgenmad ved evt. overnattende deltagere

Kl. 1000-1900

Hjælpere til stævnet hele dagen

Kl. 1100-1500

Afryddere til forplejningsgruppen i klubhusets køkken

Kl. 2000-2300

Evt. hjælpere ved overnatning

21. august:

Sparta Copenhagen Games

Kl. 0700-1000

Hjælpere til morgenmad ved evt. overnattende deltagere

Kl. 1000-1900

Hjælpere til stævnet hele dagen

Kl. 1100-1500

Afryddere til forplejningsgruppen i klubhusets køkken

Kl. 1600-1800

Oprydning af stadion

2. september:

DM for ungdom

Kl. 1800-0700

Hjælp på Nørre Fælled Skole til overnattende gæster

3. september:

DM for ungdom

Kl. 0600-1000

Hjælpere til morgenmad på Nørre Fælled Skole

Kl. 1000-2000

Hjælpere til stævnet hele dagen

Kl. 1100-1500

Afryddere til forplejningsgruppen i klubhusets køkken

Kl. 1100-1500

Hjælpere til servering og oprydning af frokost for deltagerne

Kl. 1700-2000

Hjælpere til servering og oprydning af aftensmad for deltagerne

Kl. 2000-0700

Hjælpere på Nørre Fælled Skole til overnattende gæster

4. september:

DM for ungdom

Kl. 0600-1000

Hjælpere til morgenmad på Nørre Fælled Skole

Kl. 0900-1900

Hjælpere til stævnet hele dagen

Kl. 1100-1500

Afryddere til forplejningsgruppen i klubhusets køkken

Kl. 1100-1500

Hjælpere til servering og oprydning af frokost for deltagerne

Kl. 1200-1500

Oprydning på Nørre Fælled Skole

Kl. 1800-2000

Oprydning af stadion
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