
 

Arbejdsopgaver 
i Gorm – 2018 (Efterår 2017) 

 
Baggrund 
OK Gorm er som forening afhængig af frivillig arbejdskraft, derfor har bestyrelsen besluttet 
at synliggøre, hvilke arbejdsopgaver, der er aktuelle i 2018. 
De ansvarlige vil i løbet af året bede om hjælp til at løse opgaverne. 
Alle medlemmer har allerede nu mulighed for tilbyde deres hjælp ved at henvende sig til 
bestyrelsen. Det gælder både praktisk hjælp, og hvis man har lyst til det organisatoriske 
arbejde. 
 

Opgaver som børne- og ungdomsudvalget har brug for hjælp til: 
Træning/leg/aktivitet 5-7 år 
 

Trænerfunktion/hjælpe med træning af 8-12 årige 
 

Trænerfunktion/hjælpe med træning af 13-20 årige 
 

Skygning af børne- og ungdomsløbere – Høre nærmere herom 
 

Arrangere alternative arrangementer/ture for børneløbere 
 

Kørsel til og /eller fra ture, lejre og/eller kurser 
 

Tilstedeværelse på U1-kurser* 
 

Uddeling af kirkeblade 3 gange årligt 
 

*: U1 kurser afholdes i Sydkredsen 3 weekender i vinterhalvåret. Målgruppen er løbere op til 13 år, og der er 
altid brug for voksne til at hjælpe og skygge osv. 
 
 
 

Opgaver som træningsudvalget har brug for hjælp til: 

Træningsløb Banelægning Postudsætning Postindsamling 

 Forårssæson 

Noter evt. foretrukne datoer: 

     

 Efterårssæson 

Noter evt. foretrukne datoer: 

     

 I Jelling Skov 
 

   

 Uden for Jelling Skov 
Noter evt. foretrukne områder 

   

 
 

 Mentor for 1-2 nye løbere 
 

 

 Trænerfunktion for voksne 
 

 

 Træneruddannelsen 
 

 

 Arrangere vinter- 
træningsløb 2017-18 
 

 
 

 
 



 
 
Opgaver som arrangementsudvalget har brug for hjælp til:  
Hjælpe til Natcup Syd forår 2018  

Hjælpe til divisionsmatch forår 2018  

Hjælpe til DM mellem den 25.august 2018  

  

Funktioner ved åbne løb Funktionsleder Hjælper 

Stævneleder   

 Banelægger   

 Start   

 Beregning og resultater   

 Stævneplads og materiel   

 Kiosk   

 Børnebaner   

 Parkering   

 Stævnekontor   

 Bespisning af hjælpere   

 
 
Fest- og forplejningsopgaver: 
Lave mad til tirsdagstræning 

Hjælpe med opvask efter tirsdagsspisning 

Vil gerne spørges i forbindelse med forplejning til diverse arrangementer – f.eks. bage kage eller boller 

Vil gerne være en del af et ad hoc – udvalg, der sørger for forplejning i forbindelse med sociale 
arrangementer i klubben. 

 
 
 
Opgaver i forbindelse med ”Find vej” – dagen den 5. maj 2018: 
Planlægning af den 5. maj 2018 
Opgaver på selve dagen 
Vedligeholdelse af ”Find vej” posterne i Jelling og Give 
Revidering af kort 

Opdatering og revidering af foldere. 

 
 
 
Opgaver som kort- og skovudvalget har brug for hjælp til: 
Rekognoscering af kort 
Rentegning af kort på OCAD 

 
 
 
Opgaver som klubhus-udvalget har brug for hjælp til:  
Arbejdsdag forår kl. 8.00 - 12.00,(rengøring mv.) dato udmeldes senere 
Arbejdsdag efterår kl. 8.00 – 12.00,(rengøring mv.) dato udmeldes senere 
Vedligeholde vej og parkeringsplads hen over året 
Sprøjte for ukrudt på parkeringsplads når tid er 
Kalke udhusene ved behov 
Maleropgaver - ude og inde - efter nærmere aftale 
Parat til at hjælpe ved specialopgaver (byggeprojekter mv.) 

 
 
 
 
 
 
Opgaver som skiudvalget har brug for hjælp til: 



Udsætte løjpeskilte og oversigtsskilte 
Indsamle løjpeskilte og oversigtsskilte 
Vedligeholdelse af snescooter 
Opkøre løjper med snescooter 
Planlægning og afholdelse af Jelling-løb (ski) 
Planlægning og gennemførelse af skirejser (alpint og/eller langrend) 
Arrangement af temaaftener 

 
 
 
Jelling Musikfestival. 
Jelling Musikfestival løber af stablen fra den 24.- 27. maj 2018. 
OK Gorm hjælper dels med sceneopsætning og-nedtagning, og dels med at holde byen ren for skrald/affald 
morgen og aften. 8 timers arbejde udløser en partout billet. 
Ang. scenehjælp: Henvendelse til Stig Jensen,  mobil: 25 54 67 20  E-mail: damjensen@jellingnet.dk. 
Med hensyn til affaldssamling i byen: Henvendelse til OK Gorms bestyrelse. 

 
 
 
Jellingløbet  13. juni 2018: 
Være med i styregruppen omkring Jellingløbet – indebærer 6-7 møder fra september til løbets afvikling i juni 
Hjælpe på selve løbsdagen 

 
 
 
Kommunikations- og PR-udvalg: 
Skrive indlæg til hjemmeside fra løb, kurser, klubarrangementer m.m. 
Tage billeder v. løb o.a. arrangementer til hjemmesiden 

 
 
 
Hærvejsløbet 23. juni 2018 
Hjælpe på selve dagen med forplejning af løbere/cykelryttere 
Indgå i planlægningen af klubbens funktion 

 
 
 
Klubbens materiel. Gul og blå kondisti. (Se Vejle kommunes folder: Fårup Sø, Jelling skov, 

Rugballe Mose 

Være med til at vedligeholde og holde orden på klubbens materiel 
Sørge for at markering på de afmærkede kondistier er i orden 
Klipning og beskæring af græs og grene i juni og august, så stiforløbet og markeringer er lette at se. 

 

 

Opgaver som Talent- og Eliteudvalget har brug for hjælp til: 
Hjælpe med TVO-træning 

                 - postudsætning 

                 - postindsamling 

  Trænerfunktion for juniorer 

   Kørsel til TVO 
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Interesseområder: 

Bestyrelses- og udvalgsarbejde 
 Formand  

 Kasserer 

 Kommunikation, PR 

 Ungdomsudvalg, herunder forældrerepræsentant i udvalget 

 Rekruttering 
 Arrangementsudvalg 

 Kort- og skovudvalg 

 Ski- og motionsudvalg 

 Træningsudvalg 

 Talent- og eliteudvalg 

Andet: 

 IT-opgaver 

 Klubhus-udvalg – evt. håndværkerjob 

 

 

 


