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Retningslinjer for Idræt til du segner 
 

Version: 1.1 

Godkendt:  På bestyrelsesmøde 2019  
 

Revideres:  Hvert år i august 

Ansvarlig: Formanden 

Hvem skal informeres: Udvalget for idræt til du segner 
Idrætsudvalgene 

 

 

 

Formål med denne retningslinje 
• At forstå baggrunden for arrangementet Idræt til du segner samt lette arbejdet i forhold til 

planlægningens overordnede bestemmelser 

 

Værdigrundlag for retningslinje: 
• I Darum Idrætsforening har vi til formål at fremme sociale samt idrætslige arrangementer. 

• Darum idrætsforening vil være et attraktivt samlingssted for aktivitet og fællesskab  

 

Retningslinje for ”Idræt til du segner” i Darum Idrætsforening 
 

Arrangementet 

• Arrangementet er datosat til første fredag- lørdag efter efterårsferien 

• Arrangementet forløber fra fredag eftermiddag til lørdag formiddag 

• Arrangementet er for børn i alderen 0.-8. klasse 

• Arrangementets hjælpere skal som det yngste gå i 9. klasse 

• Arrangementet finder sted i Darum Kultur og fritidscenter 

• Arrangementet giver et indblik i foreningens idrætslige tilbud – dog kan alle foreningens tilbud ikke 

nødvendigvis repræsenteres hvert år 

• Arrangementet skal skabe interesse for foreningens tilbud 

• Arrangementet må gerne sætte fokus på andre idrætsgrene, som foreningen ikke selv tilbyder. 

• Arrangementet har såvel en idræts samt social karakter 
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Arbejdsopgaver for Idræt til du segner udvalget 

• Fastsætter programmet for arrangementet 

• Aftaler forplejning med DKF 

• Kommunikere med øvrige idrætsudvalg om deres deltagelse 

• Udarbejder tilmelding og fastsætter pris på www.darumif.dk 

• Udarbejder hjælperplaner 

• Sikrer PR omkring arrangementet (foreningsblad i august, Facebook-opslag, plakater) 

• Samarbejder med Darum Børneby og eventuelt forventningsafstemme omkring deres deltagelse i 

løbet af skoledagen 

• Aftaler indbyrdes arbejdsopgaver 

• Har sparring med kontaktperson fra Bestyrelsen, efter behov 

• Sikrer at arrangementet gennemføres på baggrund af foreningens værdier. 

 

Udvalgets beføjelser 

• Udvalget sikrer at arrangementet gennemføres uden et bemærkelsesværdigt under- eller overskud 

• Udvalget må uddelegere arbejdsopgaver til Idrætsforeningens idrætsudvalg med idrætsmæssig 

hensigt 

• Udvalget har beføjelse til at sammensætte programmet efter foreningens værdier. 

 

Arbejdsopgave til årshjul 
 

Arbejdsopgave: Årshjul: 

Markedsføring PR 

Opstartsmøde for arrangementet Kontaktperson fra 
Bestyrelsen 

Opmærksomhed omkring idrætsudvalgenes deltagelsen i arrangementet Idræt til du segner  
udvalg  

Uddelegere arbejdsopgaver til udvalgene uge 39/40 Idræt til du segner 
udvalg 

Udarbejde input til arrangementets program på opfordring Idrætsudvalg 

 

http://www.darumif.dk/

