
En spændende sæson 
2018 er ved at være 
færdig.  
Normalt laver klubchefen 
ikke en beretning men 
der er enkelte 
medlemmer som glad 
spørger mig…hvad laver 
du til hverdag! Derfor vil 
jeg lave et lille indblik i 
min hverdag.  
Da jeg blev ansat var 
stillingen opslået som en 
eventmanager, men efter 
en drøftelse med 
bestyrelsen var 
konklusionen at det 
skulle bygges op som en 
deling mellem styrkelse 
af klubben og 
dagligdagen samt de 
events der er det 
økonomiske fundament 
for klubben.  
Ærligt har det taget 
længere tid end forventet, 
at blive 120 % klædt på til 
opgaven, da mange 
processer ikke var 
nedskrevet omkring bla. 
afvikling af en event og 
der var ikke nedskrevne 
regler for mange 
forretningsgange i 
klubben.  

Til alle klubbens mange 
motionsløb skal der 
søges tilladelser i 
kommune, udeliv og 
politi. Til alle løb skal der 
søges sponsorer, 
afholdes møder og 
bestilles plakater laves 
markedsføring via FB, 
opdatering af 
hjemmeside, 
motionskalender, 
udsendes mails, 
registrering af 
holdtilmeldinger, indkøb 
af forplejning, plakater, 
skilte osv. Ruter skal 
gennemløbes og 
opsættes, og så er der 
selve afviklingen af 
eventen samt kontakten 
til de frivillige.  
Efterfølgende skal der 
faktureres og evalueres 
på eventen.  
Foruden selv kernen i 
klubbens økonomi – 
nemlig motionsløbene er 
der andre events som: 
 -løbeskole – walk 
Fitnessevent- MTB 
kurser – foredrag – 
klubaftener  osv…alt 
sammen events der skal 
være med til at gøre 

Vejle IF til et spændende 
sted at dyrke motion.  

Hverdagen byder også 
på fondsansøgninger og 
sponsorarbejde til løb, 
styrkelokalet samt 
kontakten til kommunale 
instanser.  

Fremtiden….hvad skal 
der så ske i 2019, 2020 
osv.… 
Vejle IF skal være en 
spændende forening med 
mange spændende 
events for hele familien. 
Vi skal turde være 
alsidige og fremsynet  
Vejle IF skal fortsætte 
med at være førende på 
motionsløb/ events og 
udvikle.  
Vejle IF skal turde tænke 
stort og arbejde på et Bro 
løb i 2020, hvor Vejlefjord 
broen fylder 40 år.  
 
Jeg håber at dette lille 
skrive viser hvad jeg 
laver i klubben og min 
dør er altid åben til en 
snak.  
 

Beretning fra klubchefen 2018 


