
Er du en ildsjæl og har du lyst til at være en del af 
den centrale ledelse i ÅFS, og dermed være med til 
at beslutte, hvordan fremtiden skal se ud i byens 
største idrætsforening?
 
Du skal:
• Have interesse i driften af en stor firmaidræts-

forening
• Være indforstået med at det er frivilligt arbejde 

med hårdt slid og møder
• Deltage i styrelsesmøder cirka 10 gange om året. 

Derudover holder vi et par møder med vores 
idrætsledere.

Du får:
• Mulighed for indflydelse og sætte dit præg på 

foreningen udvikling
• Ansvar for egne opgaver
• Mulighed for at bringe netop dine styrker i spil, 

om det er salg- og/eller markedsføring, sponso-
rater, frivillignetværk, projektplanlægning m.m.

• Stor fleksibilitet i forhold til antal timer og 
ansvar.

• Erfaring til CV’et

Fakta om ÅFS 
Foreningen er fra 1933 og vi har ca. 10.000 med-
lemmer og arbejder for at samle de aarhusianske 
arbejdspladser til mere kollegamotion. Vi afvikler 
turneringer i badminton, bowling, dart, fodbold, 
skydning og volleyball.

Vi er også arrangør af en masse fede arrangemen-
ter som ALT for Damerne kvindeløb, Bike and Run 
Stafetten, Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm. 
Ud over ovenstående, driver vi ÅFS Centret, som 
lægger hus til en del af aktiviteterne, men også 
udlejning til medlemmer og andre med interesse 
i vores lokaliteter. Her kan nævnes, fester, messer, 
konfirmationer, idræt, koncerter, møder og meget 
andet. 

Har ovenstående vakt din interesse og vil du høre 
mere, så kontakt formand Carsten Pedersen på 
carsten@aafs.dk eller 86 78 62 22 
Århus Firma Sport

VIL DU VÆRE MED TIL AT 
SÆTTE RAMMERNE FOR 
FIRMASPORTEN I AARHUS?
 
I ÅRHUS FIRMA SPORT (ÅFS) har vi brug for flere kræfter – vi søger derfor 
to nye medlemmer til vores styrelse.

- Skal du være en af dem? 

 
www.aafs.dk 

Find os på Facebook:
Søg på Århus Firma Sport


