Koordinator i driftudvalget i RIF fodbold - opgavebeskrivelse
Drift og Bane
1. Lave baneplan i samarbejde med sportsudvalget over hele anlæget.
2. Indkalde og arrangere 3 arbejdsdage hvor banerne vedligeholdes. En i foråret, en i sommerpausen og en i efteråret. Huller lappes og såes efter net i mål tjekkes / evt skiftes - Mål køres på plads eller fjernes, alt efter årstiden.
3. Hjælpe banekridter (pt Erling Buus), med opmaling af baner første gang samt vedligeholdelse af kridtmaskinen.
4. Indkøbe maling og reservedele til kridtmaskinen, samt net til mål og div.
5. Kontakte Park og Natur (pt. Erik Johnsen) ang. evt. problemer med drift af baner. Græsslåning, gødning, beplantningsbælter eller andet.
6. Kontakt til Aalborg Kommune Skole og Fritid (pt. Søren Ørgaard) ang. nyt materiel - fx mål, kridtmaskine eller andet der er tilskudsberettiget.
7. Kontakt til AK belysning, hvis der er problemer med belysningen på anlæget. Pt. Morten Møller eller Allan Schiby.
8. Deltage i møde med Aalborg Kommune ( Park og Natur ) og andre Aalborg fodbold klubber. Er en gang årligt - Sidste år i april.

Materiel og indkøb
1. Kamptøj

Købe kamptøj til alle holdene efter behov (pt. ved Lasse Sport 24 Team). Klubben har en samarbejdsaftale med Sport.24.
Opdatere lister over hvilket kamptøj de forskellige årgange har.
Indsamle alt kamptøj i sommerpausen til status og omrokering (kun ungdom)
Indsamle kamptøj fra de hold der stopper i vinterpausen. Udlevere hvis der kommer nye hold til forårssæsongen.
Seniortøj suppleres løbende efter behov.

2. Tøj til trænere og ledere

Aftale med Lasse Sport24, hvilken træningskollektion der skal køre det næste år. Tilpasses hvert år inden standerhejsning.
Købe tøj til nye trænere og ledere. Nye trænere får et sæt det første år, og herefter et sæt hver 3.år.

3. Bolde/boldvogne

Indkøbe bolde til klubben. Ungdom, senior og indendørs
Holde styr på boldvogne (omrokering) og koder til hængelås.
Udskifte defekte bolde løbende.

4. Træningsudstyr

Indkøbe alt træningsudstyr - Kegler - Hjørneflag - Linjevogterflag - Overtræksveste og hvad der ellers er behov for.
Holde orden i skuret. Evt. lave regler til trænerne omkring brug af fælles træningsudstyr.

5. Skabe i kælderen

Opdatere liste over hvem der har skabe og nøgle der til.
Omrokere skabe og skabsskilte efter behov.
Udlevere skabsnøgler til nye trænere, samt opkræve skabsnøgler fra trænere der stopper.

6. Nøgler til klubben :

Udlevere nøgler til nye trænere og ledere efter behov, samt opkræve nøgler, når der er nogle der stopper.
Opdater klub nøgleliste løbende.

