Bliv turneringshjælper…
… når du nu alligevel er i hallen 
”Det var faktisk overhovedet ikke svært, når man havde en garvet
hjælper ved sin side.” - Citat fra en forælder, der stillede op til Nytårsstævnet 2019.
Stiller du op, dækkes din kørsel og forplejning, og så får du så mange skulderklap, at du ikke behøver massage det følgende års tid.
---------------Ved hver turnering gør vi brug af to turneringshjælpere til hver hal. Vi er afhængige af vores
turneringshjælpere, for at vores turneringer kan løbe af stablen. Som de fleste badmintonentusiaster nok har observeret, er det ofte de samme turneringshjælpere, der sidder i hallerne.
For at gøre det mest optimalt for alle har vi brug for dig.
Vi ønsker at skabe de bedste rammer for alle, og for at vi ikke risikerer, at hjælperne synes,
det bliver for mange turneringer, hver især skal tage, så søger vi hjælpere i forældre, trænere
og alle med interesse for badmintonturneringer for børn. Det kræver ingen forudgående kendskab til arbejdet med turneringsafvikling, for du vil altid sidde sammen med en garvet hjælper,
indtil du selv føler dig klar til at være den ansvarlige. Så sidder du alligevel det meste af dagen
i hallen, når børnene spiller, så tag en tjans ved turneringsbordet. Det er faktisk super sjovt.
I er meget velkomne til at kigge nærmere ved turneringsbordet og hjælperne ved næste turnering – stil gerne spørgsmål - vi er altid klar til at svare.
Hvis det at blive turneringshjælper, skulle være noget for dig, så kontakt enten et turneringsbord i hallen, ring eller skriv til DGI, eller kontakt undertegnede, Susanne Hansen.
Vi vil sørge for, at få dig oprettet som hjælper, og vil derefter spørge dig, hvornår det kan
passe ind i dine planer at hjælpe os.
Det er vigtigt, at vi får nogle flere turneringshjælpere, så vi sammen kan løfte de mange turneringer.
Sjove turneringshilsner fra
Susanne Hansen
DGI's Turneringshjælperansvarlig
Mail: susannemh@stofanet.dk
Tlf.: 2623 2591

