Til
Forældre

Dit barn går til atletik og er forhåbentligt glad for det - er måske lige
begyndt, så det hele er ret nyt. Også for jer forældre.
Det er vigtigt, at I bakker op: – overværer træningen – hjælper til evt.
– snakker med barnet om det – er positiv over for ”rend og hop og
kast” - og i det hele taget viser interesse for aktiviteterne.
HGF Atletik/Motion er en idrætsforening, som drives af frivillige
trænere og ledere, og alle, der har med børn og unge at gøre, er
uddannet på forskellig måde og er meget engageret i børneungdomsarbejde. Klubben indhenter børneattester, så den side er også
afklaret.
Vi træner på Herning Atletikstadion og er med til atletikstævner
hjemme og udenbys (Læs mere herom i klubbens ”Konkurrencepolitik”
og ”Stævnekalenderen”.)
Under træningen eller ude til stævner, bliver der taget mange billeder,
og dem vil vi gerne gemme i ”Galleriet” på www.hgf-am.dk.
Men når det gælder børn og unge, skal I forældre give tilladelse til, at
det er ok, så derfor beder vi jer om at udfylde kuponen på den anden
side.
Hvis det bliver nødvendigt, at jeres barn kører med andre til et stævne,
skal I give tilladelse til det, derfor også den del.
Og til allersidst: I børne-ungdomsarbejde er der brug for mange
hænder, og måske har netop du overskud til at give en hjælpende
hånd. Du bestemmer selv, hvor meget og hvor lidt, og når du har
krydset af på kuponen, vil du blive kontaktet, når opgaven skal løses.
Sæt gerne flere X.
Kuponen bedes afleveret/sendt til
Kirsten Bergmann, e-mail:kirsten.bergmann@energimail.dk

NAVN:
Forældre til:
Hold:

Mini

8-9 år

10-13 år

14 år +

Mobil:
E-mail:

Billeder fra træning og ture i HGF A/M må godt komme på klubbens
hjemmeside og i klubfoldere:
Sæt X
JA

NEJ

Mit barn må godt køre med andre, forældre eller trænere:
JA
NEJ

Jeg vil godt hjælpe med:
o Være hjælpetræner ved behov
o Arrangere hygge for børnene efter træning én gang
inden sommerferien og én gang efter
o Lave kaffe til ventende forældre ved træningen om
sommeren
o Hjælpe med at sælge klubtøj ved træningen
o Hjælpe ved stævner på stadion
o Kantinehjælp ved stævner
o Chauffør til stævner
o Hjælper ved stævner udenbys
o Være ”onkel/tante” på weekendture.
o Kontakte nye forældre
o Andre opgaver
o

