DUGNADSARBEID I HIL - KLASSEVIS ARBEIDSFORDELING
HIL Friidrett arrangerer mye kjekt for barn, ungdom og voksne gjennom hele året. Vi har mange flinke
folk som stiller opp og hjelper til på alle arrangementer, slik at de er mulig å gjennomføre. De fleste
faste arrangementene har egne komiteer som planlegger og ferdigstiller det som skal skje. Dessuten
har vi p.t. en fantastisk bod-komite som stiller opp og organiserer kiosk og bodsalg på stevner og løp.
Vi ønsker å forenkle disse komiteenes arbeid ved å knytte foreldre i ulike aldersgrupper i HIL opp mot
faste arrangement. Det betyr ikke at dere skal sitte i en komité, men at de ulike stevnekomiteene vet
hvem de skal kontakte for å få hjelp til avviklingen av stevnet/arrangementet. Tanken er at det da
skal være lettere å få hjelp, uten å måtte gå gjennom hele medlemslisten.
Det vil også bli lettere for dere foreldre å vite hva som forventes av dere som har barn i klubben.
Skriv med informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden/FB i forkant av hvert arrangement.
Vi ønsker å bli tydeligere ut til foreldre om hva klubben forventer av hver enkelt, og håper med
denne oversikten å bidra til at det blir klarere for foreldre/foresatte hva klubben trenger av hjelp til å
skape og opprettholde den store aktiviteten vi har.
Når det gjelder type arbeid dere kan bli satt til, kan nevnes: kakebaking og arbeid i salgs-bod,
vakthold/løypevakter og måling av kast og hopp ute på banen. Ingen av disse oppgavene er
vanskelig, krever ingen forkunnskaper, og alle vil få den opplæring som trengs.

Fordeling av årsklasser på arrangement 2019:
2012 og 2011: Terrengløpskarusellen i Haraldsvang 27. mars, 3. april og 10. april.
2010, 2009, 2008, 2007: Djupadalten 19. oktober.
2006 og 2005: Lerøysamling 9.-10. mars og Lerøylekene 31. august og 1. september.
2004, 2003, 2002 og 2001: Innendørsstevnene i Deep Ocean Arena 9. januar, 20. februar og 10. mars.
Haugesund Sparebank Cup 1 tirsdag 7. mai premieutdeling i november.
Dessuten Haugesunds Avis halvmaraton/Mosjonsløp lørdag 1. juni.
2000 – 1995: Utendørs stevner: 31. juli og 17. sept.
Når det gjelder Mailekene 18. – 19. mai, forventes det at foreldre i alle årsklassene stiller seg til
rådighet. Her MÅ hele klubben brette opp armene og virkelig gjøre en jobb. Vi har tenkt at de fleste
er hjemme i forbindelse med 17. mai, og da skulle alt ligge til rette for at alle kan være med og hjelpe
til. Vi ber derfor om at dere allerede nå setter helgen 18.-19. mai til Mailekene.
Husk: Dugnadsarbeid er gøy og gir et positivt fellesskap. Du blir kjent med nye folk, lærer nye ting,
og du får en følelse av samhold og tilhørighet ved å få til ting sammen. Sist, men ikke minst, bidrar
du også til at barnet ditt får gode opplevelser og gode fritidsaktiviteter i årene som kommer!
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