
FRIVILLIG MED NRUI 

 

 

 

 

 

Som medlem i NRUI kan vi bl.a. tilbyde dig: 

 

- Rige muligheder for at dyrke idræt & motion 

- Gode oplevelser 

- Et solidt socialt fællesskab 

- Attraktive klubtilbud på idrætsbeklædning 

gennem vores samarbejdsforretning  

- Som ungleder; et solidt afsæt til et fremtidigt 

langvarigt virke i ”foreningsdanmark” 

- Mulighed for at påvirke din forening og få 

indflydelse 

  



IDRÆT OG MEGET MERE 

 

 

 

 

For at vi kan holde kontingenterne på et fornuftigt niveau har vi brug for din hjælp. 

 (Sæt et eller flere kryds ved opgaver, du kunne være interesseret i at høre mere til, eller vil hjælpe med) 

 

Reparation af teltgulv, bar mm. inden sportsfestsæsonen starter (maj) 

Opstilling og nedtagning af telt i forbindelse med sports- & byfestugen 

Barmedhjælper under NRUI sports- & byfestuge  

Hjælp til salg af præmiespil i Næsbjerg, Rousthøje & opland. Vi ønsker lokal forankring, hvorfor en person 

per gade/vej er vores målsætning - OBS det er blot en gang årligt de skal sælges :-) 

Rengøring/nedpakning af hoppeborge (efter sports- & byfest) 

Vedligehold og opgaver på/omkring idrætsanlægget 

Medhjælp til udsalg i NRUI klubhus, når der er gang i den på idrætsanlægget – Jo flere, jo færre timer ☺ 

Medhjælper til bankospil i Hellehallen (1-2 gange om måneden, søndag aften max. 4 timer) 

Medhjælper til Mælkefestivallen ved Hellehallen 

Barvagt til ”Årest julefest i Hellehallen” 

Kunne du have lyst til at være medlem af Arrangements/Sports- og Byfest udvalget eller bestyrelsen? 

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med hvervet som træner/assistent/holdleder? 

Har du en helt ny idrætsgren i tankerne som NRUI ikke udbyder, og vil du være med til at starte op? 

Opgaver for/i NRUI’s Støtteudvalg. Vi mangler pt. minimum tre personer, for igen at få et effektivt udvalg 

( Udfyldte ark kan afleveres i klubhusets postkasse – I sports- og byfestugen kan de afleveres i baren) 

 

Jeg vil gerne kontaktes og høre om ovenstående opgave(r) 

Navn    Telefon  E-mail 


