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Intro
Hvad er dette dokument?
Dette dokument beskriver de arbejdsopgaver som de aktive medlemmer af Copenhagen
Tomahawks har i løbet af en football sæson. Dette er lavet så medlemmerne kan se,
hvad der forventes af dem, samt et overblik over de vigtigste opgaver i klubben. Dette
dokument indeholder desuden en beskrivelse af, hvor meget arbejde der som minimum
kræves af aktive medlemmer af Copenhagen Tomahawks.
Der findes yderlig information om systemet i dokumentet FAQ: Arbejdsopgaver i
Tomahawks.

Hvad det kræver at være aktivt medlem af Tomahawks:
Som udgangspunkt skal alle aktive medlemmer i Tomahawks opfylde krav som er
beskrevet i punktet krav for sæsonen 2020, ellers kan der blive sanktioneret.

Sanktioner:
Bestyrelsen kan ved misvedligeholdelse/udeblivelse fra opgaver sanktionere med
intern karantæne, i samråd med træneren for holdet. Hvis minimumskravene fra
medlemmets side ikke er overholdt, før den sidste regulære sæsonkamp, kan der
ligeledes sanktioneres med intern karantæne i denne kamp.
Der kan ligeledes sanktioneres med ekstra regning ved næste kontingentopkrævning,
denne er gælder bagudrettet og skal derfor stadig betales, selv hvis medlemmet er
udmeldt til næste kontingentopkrævning.

På generalforsamlingen:
På generalforsamlingen skal bestyrelsen fremlægge de minimumskrav, som foreningens
medlemmer skal leve op til, samt hvilke sanktioner, der kan bruges i forbindelse med
misvedligeholdelse eller udeblivelse. Det skal fremgå af dette dokument, hvad der er
besluttet på generalforsamlingen

Kampdage
En stor opgave for klubbens tackle afdeling er afviklingen af Tomahawks hjemmekampe. Der
skal planlægges hvem der skal hjælpe til med kampafviklingen (chain), hvilke faciliteter, eks.
grillbod, der skal stå til rådighed, og de vil være ansvarlige for at Tomahawks overholder de
krav som er stillet af vores forbund i forbindelse med afvikling af hjemme kampe.
For klubbens flag afdeling har klubben forpligtelser til eks. at dømme andre kampe på
kampdagen, og dermed være en aktiv del af afviklingen,

Dommere
Tomahawks tackle afdeling er ansvarlig for at stille med et antal dommere til kampe i alle ligaer,
klubben deltager i, og iht. Forbundets regler. Det er derfor et krav at man har taget et
dommerkursus inden man kan blive dommer. Dommeransvarlig(e) udpeget af bestyrelsen er
ansvarlige for at uddelegere alle de dommeropgaver klubben har fået af vores forbund. At være
aktiv som dommer kan give kompensation for at skulle stå chain.

Krav for sæsonen 2020
Som udgangspunkt, skal hvert aktivt medlem af Copenhagen Tomahawks opfylde følgende krav. Hvis
disse krav ikke er opfyldt, kan der sanktioneres

Alle aktive medlemmer skal opfylde 1, 2 eller 3
1. Indtjene hvad der svarer til ca. en 6 timers koncert vagt til 110,- kr. i timen til klubben. Se
eksempler i listen under
o Vagt til koncert i minimum 6 timer
o Hjælp til polterabend
o 2 x 3 timers vagt i grill til hjemmekampe
2. Dømme minimum 2 tackle kampe
o Hvis dette punkt opfyldes, frafalder kravet om chain
3. Indbetale kr. 700,- til klubben

Krav til Tackle medlemmer:
Stå minimum 1 chain til klubbens hjemmekampe (chain inkluderer også at filme, være boldhenter
el.)

Krav til Flag medlemmer:
Deltage aktivt ved klubbens kampe

Alt ovenstående behøves nødvendigvis ikke at udføres af det aktive medlem, men kan udføres af en
anden person (fx kæreste, ægtefælles, ven, familie). Det skal aftales med bestyrelsen på forhånd, så
det pågældende aktive medlem kan registreres, som at have fuldført sine forpligtelser.
Nye medlemmer skal først opfylde disse krav efter en ordinær generalforsamling har fundet sted
efter deres første indmeldelse.
Kravene gælder pr. regnskabsår jf. vedtægterne.

