FRIVILLIG STRATEGI 2022

Formål:
Formålet med strategien er synliggøre vigtigheden af rekruttering og fastholdelse af frivillige i Odder IGF
Fodbold. Det gælder frivillige på alle niveauer fra forældre, der kører til kamp; trænere og holdledere på de
enkelte hold samt frivillige i klubbens udvalg og bestyrelse. Strategien skal medvirke til at fjerne de forhold,
som kan påvirke engagementet negativt. I stedet skal den understøtte og fremme et større frivilligt
engagement og involvering i klubben:
Frivilligstrategien i Odder IGF Fodbold bygger på følgende fem faktorer:
Fællesskab
Som frivillig indgår du i et berigende og sjovt fællesskab, hvor du får unikke oplevelser og kammeratskab på
tværs af alle aldre. Tilsammen udgør vi Odder IGF Fodbold.
Meningsfyldt
Som frivillig får du tildelt meningsfulde opgaver, som har værdi for dig selv og for medlemmerne. Du skal
frit vælge mellem de opgaver i klubben, som passer til dine interesser og evner.
Overskueligt
Som frivillig er du bekendt med, hvad der forventes af dig. Du vil blive tildelt overskuelige opgaver af
kortere eller længere varighed, ligesom opgaverne vil være beskrevet, inden du påtager dig dem. I
forbindelse med opgaven vil du få støtte fra andre i klubben, så du ikke får oplevelsen af at stå alene med
den. Uddelegering høj prioritet.
Respekt
Som frivillig vil du møde respekt for dit arbejde. Det er uanset, hvor stor eller lille en opgave, som du har
påtaget dig. I Odder IGF Fodbold skal der herske en kultur, hvor anerkendelse og en positiv indstilling er i
højsædet. Samtidig skal kommunikationen være ærlig og præcis, så der ikke opstår misforståelser mellem
hinanden. At lytte er også en form for respekt.
Indflydelse
Som frivillig vil du få mulighed for at få indflydelse på den opgave, som du har påtaget dig. Du skal have
mulighed for at føle et ansvar og et ejerskab overfor opgaven. Derfor skal der være plads til nytænkning og
forandring, som ikke må forhindres af en ”plejer-kultur”. Vigtigt at personlige netværk styrkes, og udnyttes
ift. klubbens hverdag.
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MULTIBINDERNE
Odder IGF Fodbold.
Formål:
At øge antallet af frivillige knyttet til Odder IGF Fodbold. Frivillige, der alle bidrager til fællesskabet i
klubben. Alle bidrager med ressourcer, der løser opgaver af fodboldmæssig – og social karakter knyttet
til enkelte årgange af børne- og ungdomsspillere, flere årgange indenfor en tre-års ramme, samt klubben
bredt.
At skabe en identitet for ”Multibinderne”, således de føler sig som en samlet gruppe, der styrker
klubbens fællesskab.
Mål:
At ved årsskiftet 2022-23 er der på hver årgang fra U5-U14 pi/dr. forældre og/eller unge, der er knyttet til
Multibinderne.
Midler:
Rekrutteringen sker via møder med årgangsansvarlige og trænerne, men allervigtigst ved fremmøde fra
klubben, når der holdes forældremøder på årgangene. Klare rene budskaber, der favner fodbold – som
social ”kyndige”. Vi må gerne stille krav. Hver årgang stiller med 2 personer (forældre eller unge)
Årets aktiviteter via årshjulet bliver attraktive for Multibinderne, og de frivillige bliver plejet i form af ens
tøj, tilbud om fælles oplevelser anno internt i klubben / eksterne, årlig ”takke” fest.
Der indhentes januar-februar inspiration fra aktive attraktive foreninger, hvor en frivilligheds strategi
bærer frugt. Det kan foregå kollektivt for hele gruppen, eller klubfolk parvis indhenter ny viden. I 2022
som start inspiration for aktivitetsudvalget.
Resultat:
Et kompetenceløft til alle Multibinderne, der vil styrke fællesskabet på enkelt årgang og på tværs i
klubben.
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Rammer:
Aktivitets årshjulet og opgaver tildelt enkelte årgange, dertil kommer ad hoc opgaver anno. En håndbog
til hver aktivitet.
Opgaver i klubben – se Peters opsamling.
Videns opsamling:
Hjemmesiden får et ”Frivilligt” link inkl. en vidensbank, hvor arrangementer, kontakter, fotos mm.
samles, således nye forældre kan søge nyttige erfaringer og personer med deltagelse i stævner ind- og
udland, indsamlings måder, kommunikation mm.

SAMMEN ER VI ODDER FODBOLD.

MULTIBINDERE:
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