Randers Sportsklub Freja
ATLETIK  FODBOLD  HAANDBOLD  TRIATHLON

Randers Freja Fodbold – Organisation
Udarbejdet af:
Dato:
Fil:

Dato
10‐02‐2016
19‐03‐2016
30‐05‐2016
02‐06‐2016
28‐06‐2016
20‐02‐2017
16‐10‐2017

Torben Hansen
16‐10‐2017

Initialer
THA
THA
THA
THA/
THA/
THA
THA

Revisionsrecord
Beskrivelse af revision
Original udgave
Tilrettet efter kommentarer fra LWK
Format og mindre rettelser
Til bestyrelsesbehandling
Bestyrelsesbehandlet og godkendt
Figur 1 rettet. Den var korrumperet!
Konsekvensrettelser, nye love, ny RFC‐aftale, sportschef

Synopsis:
Dokumentet har til formål at beskrive
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Indledning
Randers Freja Fodbold er en selvstændig afdeling under Randers Sportsklub Freja, og er som følge heraf
underlagt Randers Sportsklub Frejas love og nyder godt af de klubfælles faciliteter.
Randers Freja Fodbold er medlem af DBU Jylland/DBU og er underkastet disse unioners love.
Turneringsdeltagelse sker primært i unionernes regi.
Randers Freja Fodbold er licensudlånende moderklub i Randers FC og har som følge deraf et komplekst
aftalesæt med denne.
Randers Freja Fodbold har en række samarbejdspartnere og associerede foreninger
Et af formålene med dette dokument er at beskrive Randers Freja Fodbolds relationer med ovennævnte
organisationer.
Randers Freja Fodbold har mere end 580 medlemmer og mere end 150 ledere, kald dem medarbejdere om
end de fleste er frivillige og ulønnede, og har, ligesom virksomheder af tilsvarende størrelse, en relativ
kompleks organisation, som det kan være svært for udefra kommende at finde ud af.
Dokumentet har således også til formål at beskrive Randers Freja Fodbolds interne organisation.
Note:
I det efterfølgende omtales Randers Freja Fodbold blot som Freja Fodbold.
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Randers Sportsklub Freja og Randers Freja Fodbold
Randers Sportsklub Freja blev stiftet d. 6. november 1898. Af klubbens love fremgår bl.a., at dens farver er
blå og hvid, at dens mærke (klubemblem) er et trekløver og at hjemstedet er Randers Kommune.
Randers Sportsklub Frejas formål er at fremme sportslige aktiviteter, og lovene foreskriver, at klubben
etablerer en selvstændig afdeling for hver af de idrætsgrene, som den til enhver tid måtte have på sit
program. En afdeling er selvstyrende, idet den ledes af en af dens medlemmer valgt bestyrelse.
Pt. har Randers Sportsklub Freja 4 afdelinger:





Atletik
Fodbold
Håndbold
Triathlon

Randers Freja Fodbold er langt den største af afdelingerne, målt på medlemmer.
Klubbens ledelse forestås af en klubbestyrelse, som er afdelingernes samarbejdsorgan.
Klubbestyrelsen har direkte valgt formand og kasserer, ét direkte valgt medlem uden portefølje samt én
repræsentant fra hver afdelingsbestyrelse, og den varetager følgende opgaver:








Koordination af sportsligt samarbejde mellem afdelinger
Klubregnskab
Klubhus/klubhusdrift
Drift af klubhuscafeteriet
Stadionreklame
Kontordrift
Protokolføring

Klubbestyrelsen kan med kvalificeret flertal på mindst 5/7 vælge at bortforpagte drift af klubhuscafeteriet
og stadionreklame.
Randers Sportsklub Freja indgår som aftalepartner i aftalesættene omkring Randers FC.
Klubhuset ejes af en selvejende institution Freja Sport. Freja Sport, der også omtales som DSI Freja Sport
eller blot DSI, ledes af en bestyrelse sammensat af en udefra kommende formand og klubbestyrelsens
medlemmer. Randers Sportsklub Freja lejer sig ind i klublokalerne hos Freja Sport.
I tilknytning til Randers Sportsklub Freja findes en fond, Freja Fonden, som råder over en vis kapital, der kan
benyttes til at igangsætte særlige initiativer, men ellers er at betragte som reserve. Fonden har en
bestyrelse på 3 personer, hvoraf 2 udpeges af klubbestyrelsen, mens den tredje er klubkassereren. Det er
kutyme, at Freja Fondens formand kommer ”udefra”.
Klubbestyrelsen har ansat en forretningsfører på fuld tid til dels at varetage klubbens interesser overfor og
forretninger med omverdenen og dels at løse organisatoriske og administrative opgaver, herunder også
ledelsesopgaver.
Et organisationsdiagram for klubben er vist nedenfor.
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Freja Sport
Selvejende institution

Randers Sportsklub Freja
Klubbestyrelse

Freja Fonden

Fond

Forretningsfører
Freja
Atletik

Freja
Fodbold

Freja
Håndbold

Freja
Triathlon

Figur 1. Organisationskomplekset omkring Randers Sportsklub Freja

Randers Sportsklub Frejas klubformand er pt. René Skjøde Andersen, som blev valgt i 2016 for 3 år. René
kommer fra Randers Freja Fodbold.
Randers Freja Fodbolds repræsentant i klubbestyrelsen er pt. Niels Roland Rasmussen, som er udpeget i
2017 for 2 år.
Hver afdeling under Randers Sportsklub Freja er, når der ses bort fra, at den er underlagt klubbens love, at
betragte som en selvstændig enhed i sportslig, økonomisk og juridisk forstand.
Man vil i sportens samarbejdsorganer, som f.eks. SIKR, Samvirkende Idrætsklubber i Randers, derfor ofte
se, at såvel hovedforening/klub som individuelle Freja‐afdelinger er medlemmer.
En afdeling ledes af en bestyrelse, der ifølge vedtægterne som minimum består af én valgt formand, én
valgt kasserer og ét valgt medlem. Normalt fastsættes det ønskede antal medlemmer i en
afdelingsbestyrelse på afdelingens generalforsamling.
For Freja Fodbolds vedkommende vil afdelingsbestyrelsen som følge af nye vedtægter fra 2017 i fremtiden
bestå af op til 8 personer, hvoraf 4 kan vælges på medlemsvalgmøder for forskellige medlemsgrupper,
mens 4 andre, formand, kasserer og to mere, vælges direkte på afdelingsgeneralforsamlingen.
Freja Fodbolds bestyrelse består per 16‐10‐2017 af 6 personer.
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Randers Freja Fodbold og DBU Jylland/DBU
Freja Fodbold er medlem af DBU Jylland, hvor vi optræder som ”Randers Freja”.
Fra DBU Jyllands love §3, [1]:
3.1 Som medlemmer kan alene optages fodboldspillende foreninger samt efterskoler og højskoler.
Efterfølgende betragtes fodboldspillende foreninger, efterskoler og højskoler som ”foreninger” i disse love.
Endvidere, fra §5:
5.1 Medlemsforeningernes love skal til enhver tid være i overensstemmelse med DBU Jyllands, DBUs og DIFs
love og bestemmelser.
Som medlem er man altså forpligtet til at underkaste sig såvel unionens som Danmarks Idrætsforbunds
love.
DBU Jylland er opdelt i regioner. Freja Fodbold hører, som beliggende i det gamle Århus Amt, til DBU
Jylland Region 3.
Repræsentanter fra Freja Fodbold, udpeget af bestyrelsen, deltager i såvel Region 3 årsmøder som
delegeretmøder for hele DBU Jylland. Sidstnævnte møder er DBU Jyllands højeste myndighed.
Det er på årsmøder og delegeretmøder, at der bl.a. besluttes ændringer i turneringsreglement,
årgangsopdeling, rækkeopdeling etc. for ikke‐landsdækkende turneringer.
DBU Jylland er medlem af DBU, Dansk Boldspil Union.
DBU har formålsparagrafferne [2]:
1.3 DBUs formål er som dansk fodbolds almennyttige enhedsorganisation at repræsentere dansk fodbold
officielt udadtil samt at fremme og udvikle dansk fodbold både nationalt og internationalt.
1.4 Dette formål søges blandt andet nået ved





at udskrive nationale turneringer,
at arrangere landskampe,
at varetage uddannelsen af spillere, ledere, dommere og trænere,
at udgive love for fodbold og give bindende fortolkninger af disse.

Freja Fodbold er så længe vores 1. hold spiller i Danmarksturneringen (divisionsfodbold) automatisk
deltager DBUs repræsentantskab med Frejas siddende bestyrelsesmedlem i Randers FC A/S som den første
repræsentant. Hvis klubben har flere, udpeger Randers FC’s bestyrelse.
Repræsentantskabet udgøres af følgende:

DBUs til enhver tid værende formand, de to næstformænd og kasserer er fødte medlemmer af
repræsentantskabet.
Lokalunionerne, herunder DBU Jylland, vælger tilsammen 78 repræsentanter.
Divisionsklubberne vælger tilsammen 64 repræsentanter.
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Nedenstående ”klip” er DBU Jyllands staminformation om Randers Freja, 16‐10‐2017.

Klubinformation
Navn

Randers Freja

Adresse

Viborgvej 92 A
8920 Randers NV

Telefon

8642 2741
2334 5090

Telefax
E-mail

fodbold@randersfreja.dk

Hjemmeside

www.randersfreja.dk

Postadresse

Randers Freja
Viborgvej 92a
8920 Randers NV

Telefon
(postadresse)

86422741

E-mail
(postadresse)

fodbold@randersfreja.dk

Medlem af

DBU Jylland

Dommerområde

DBU Dommer Randers

Spilledragt
(hjemme)

Blå/Hvid / Blå / Blå

Spilledragt (ude)

Bordeaux / Bordeaux / Bordeaux

Klubbens spillesteder
Arena Randers
Fyensgade 1
8900 Randers C
Tlf: 8642 2179
BioNutria Park Randers
Viborgvej 92
8920 Randers NV
Tlf: 8641 5122
Randers Stadion
Viborgvej 92
8920 Randers NV
Tlf: 8642 2741
Randers Stadion, kunstgræs
Viborgvej 92
8920 Randers NV
Tlf: 8641 5122
Vestervangsskolen
Nålemagervej 120
8920 Randers NV
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Randers Freja Fodbold og Randers FC
Randers FC A/S er det samme selskab, som i betalt fodbolds unge år blev oprettet af Randers Freja Fodbold
under navnet Randers Freja FC Professionel Fodboldklub A/S.
Da selskabet i 2002 løb ind i økonomiske problemer, blev der af nye investorer fremsat en række
betingelser for at ville skyde penge i fortagenet:







Der skulle etableres et fælles overbygningshold, jf. DBUs love, for 6 lokale klubber, de såkaldte
moderklubber: Dronningborg Boldklub, Hornbæk Sports Forening, Kristrup Boldklub, Randers
KFUM og Vorup FB samt, selvfølgelig, Randers Freja. Selskabet skal som udgangspunkt drive dette
hold.
De udefra kommende klubber skulle indskyde en vis kapital i selskabet.
Randers Freja Fodbold skulle udlåne sin kontraktfodboldtilladelse til selskabet på ubestemt tid.
Selskabet skulle kendes under et nyt navn, Randers FC, som blev officielt registreret som binavn til
selskabet i Selskabsstyrelsen.
Selskabet skulle optræde i klubdragt, der ikke umiddelbart var én af moderklubbernes.

Der blev således indgået en aftale om et fælles overbygningshold, og samtidigt blev der indgået et
komplekst aftalesæt, i folkemunde ”Randers FC Aftalen”.
Denne aftale er løbende blevet ajourført, i takt med omgivelsernes, herunder unionernes, krav. Seneste
aftale er fra 2017.
Aftalesættet indeholder bl.a. følgende:














RFC har som sit hovedansvarsområde den sportslige og økonomiske drift af det bedste seniorhold,
overbygningsholdet.
Under driften hører retten til at tegne kontrakter med spillere, der alle skal være fyldt 15 år og
være kontingentbetalende medlemmer af Randers Freja Fodbold.
RFC administrerer og driver Randers Freja Foldbolds ungdomselitehold fra U13 – U19. Randers FC
kan som en del af administrationsretten overlade drift af enkelte af disse ungdomshold til Freja
Fodbold. Talentudviklingsdelen vil blive benævnt Randers Freja FC.
Hjemmebane‐spilledragten for U17 og U19 vælges af Randers FC, mens de øvrige
ungdomselitehold hjemme spiller i Freja‐spilledragt. Randers FC bestemmer udebanedragt for alle
holdene.
Randers Sportsklub Freja har ret og pligt til at bemande stadionboder i et aftalt omfang, der
varierer efter RFCs placering i rækkerne i Danmarksturneringen. Randers Sportsklub Freja
modtager betaling herfor. Betalingen varierer med omfanget af bemandingen.
Randers Sportsklub Freja oppebærer et årligt beløb for at have afgivet reklameretten på Randers
Stadion. Beløbet varierer efter RFCs placering i DBU‐rækker.
Randers Freja Fodbold oppebærer et vist beløb til udvikling af klubbens næstbedste spillere.
Randers Freja Fodbold får sæde i den nedsatte ledelse for ungdomselitefodbolden.
Randers FC får sæde i den sportslige ledelse for årgangene U09‐U12.
RFCs førstehold har eksklusiv brugsret til én bane på anlægget ved Randers Stadion, pt. bane 9.
RFC driver talentcentre og Fodbold Samarbejdet Kronjylland (FSK).
Randers Freja Fodbold og RFC arbejder sammen om at sikre DBU‐Ungdomslicens på højeste
niveau. En sådan sikrer ungdoms‐eliteholdenes indplacering i bedst mulige rækker, men stiller
omvendt også en række formelle krav.
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Randers Sportsklub Freja Fodbold udpeger af sin bestyrelsesmidte 1 medlem til RFCs bestyrelse,
mens andre moderklubber kan udpege 1 medlem tilsammen.

Nedenstående figur viser hold og holdadministration omkring Freja fodbold og RFC.

Noter:
Randers FC driver, ud over ovennævnte hold, et hold i Reserveholds‐Ligaen. Denne liga har et særligt
regelsæt, som er skræddersyet til professionelle topklubbers behov, og man kan ikke kvalificere sig til
ligaen via op‐/nedrykning. Indplacering er afledt af den professionelle klubs førsteholds placering.
Blandt de specielle regler kan nævnes, at en spiller ikke behøver normalt spillercertifikat for at kunne
optræde på holdet, at normale op‐ og nedrykningsregler for spillere ikke gælder og at
karantænepoint/karantæner ikke overføres.
Afdelinger i Randers Sportsklub Freja honoreres for bodbemanding af Randers Sportsklub Freja i et omfang
svarende til afdelingernes indsats. Indenfor Randers Freja Fodbold honoreres grupper for bodbemanding i
forhold til ydet indsats.
Som DBU‐ungdomslicensklub på højeste niveau forpligter man sig til at følge DBUs principper for børne‐ og
ungdomsfodbolden, som beskrevet i DBU Holdninger og handlinger, hvoraf seneste udgave er fra 2012.
Endvidere forpligter man sig til at have et vist uddannelsesniveau på trænere i såvel bredde som elite, og
gældende helt nede fra yngste årgang, U05.
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Kristrup
Boldklub

Fælles overbygningshold for 6
moderklubber
Benævnes Randers FC
U19‐1 (pt. U19‐Liga)

Randers KFUM
U17‐1 (pt. U17‐Liga)
Vorup FB
U13‐1 ‐ U16‐1
Randers Freja
Fodbold
U10 – U12
Randers Freja Hold
U05 – U09
Randers Freja Hold

Omfattet af DBU‐Ungdomslicens‐samarbejde
Randers FC – Randers Freja

Hornbæk
Sportsforening

1. hold (pt. Superliga)

Administreres af Randers FC

Dronningborg
Boldklub

U13 – U17 Bredde
U19 – Bredde ‐ HS
Randers Freja Hold
Figur: Hold og holdadministration omkring Randers Freja og Randers FC, ifølge gældende aftaler 2017
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Randers Freja Fodbolds organisation
Overordnet ledes Freja Fodbold af en bestyrelse, der vælges i henhold til Randers Sportsklub Frejas love.
Blandt bestyrelsens opgaver kan nævnes:




Bestyrelsen udstikker retningslinier for klubbens sportslige udvikling samt økonomiske og
administrative organisation
Bestyrelsen opstiller samlet budget for Freja Fodbold og sikrer gennem regelmæssig opfølgning, at
det holdes
Bestyrelsen udpeger gruppeledere og årgangsledere (se nedenfor)

Bestyrelsen tilstræber at være sammensat, så den repræsenterer de videst mulige interesser i klubben.
Bestyrelsen har valgt at foretage en sportslig, organisatorisk og økonomisk opdeling i grupper, med stor
grad af selvstyre. Kriterierne for gruppeinddeling har været at ”samle årgange med økonomisk,
administrativ og aldersmæssig ensartethed i en gruppe”
De fleste grupper er underopdelt i årgange, hvor hver årgang har egen årgangsleder.
Gruppeledelsen udgøres af årgangslederne evt. suppleret med personer, der opererer på tværs af
årgangene i gruppen.
Hver gruppe har tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen.
Der er defineret følgende grupper, idet:







U05‐U12
U13‐U17
U05‐U15K
U19‐HS
HDS
U18K‐DS

Børnefodbold – drenge
Ungdomsbreddefodbold – drenge
Børne‐ og ungdomsfodbold – piger
Ungsenior‐ og seniorfodbold – herrer
Herresenior Danmarksserie
Ikke‐aktiv gruppe for U18‐ og senior‐kvinder

For at sikre sammenhæng på tværs af grupper og årgange har bestyrelsen i 2014 nedsat et Sportsligt
Udvalg.
Sportsligt Udvalg består p.t. af 2 medlemmer fra bestyrelsen, ungdomskonsulenten og et antal medlemmer,
som ikke er bestyrelsesmedlemmer.
Sportsligt Udvalg skal:






Udvikle og implementere politikker og sportslige strategier
Sikre helhedstænkning
Forbedre intern kommunikation i klubben
Strukturere rekruttering af trænere/ledere
Gøre bestyrelse og ledelse mere synlig
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Et sådant tvær‐ og langsgående udvalg kan synes at bryde med den ellers succesrige gruppeorganisation
med udbredt selvstyre, som blev indført i 2008. Fordelene er, at en stor del af de opgaver, som det
erfaringsmæssigt har været svært at løse i gruppe‐/årgangsregi, løftes op i udvalget, hvorved det skulle
blive lettere at rekruttere frivillige, ulønnede ledere til at varetage mere begrænsede økonomiske/
administrative opgaver omkring grupper og årgange.
Nedenstående figur viser organisationen.

U05‐U12 Gruppe
U05
U06
U07
U08
U09
U10
U11
U12
U13‐U17 Gruppe
U13
U14
U15
U16
U17

Bestyrelse






U05 –U15 K Gruppe
U05K
U06K
U07K
U08K
U09K
U10K
U11K
U12K
U13K
U14K
U15K

Sportsligt Udvalg
2 bestyrelsesmedlemmer
2 udpegede medlemmer
Ungdomskonsulent
Sportschef

U19-HS Gruppe
U19
HS

HDS
HDS
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Freja Fodbold har derudover en række stabsfunktioner, som følger:
Stabsfunktion
Kampfordeler

Refererer til
Bestyrelsen

Sportschef

Bestyrelsen

Ungdomskonsulent

Sportsligt Udvalg og
bestyrelse

Rekvisitansvarlig

Bestyrelsen

Beskrivelse
Kampfordelerens opgaver:
 Holdtilmelding via DBUs KlubOffice
 Planlægning af hjemmekampe
 Planlægning af hjemmetræningskampe
 Planlægning af busanvendelse
 Koordinering af ønsker om kampflytninger i
forhold til egne trænere og
modstanderklubber
 Ugentlig opdatering af spilleplaner og
distribution af samme
 Udarbejde træningsbanefordeling sammen
med Sportsligt Udvalg
Kampfordelerfunktionen er en nøglefunktion, og
Freja Fodbold har fra starten af 2016 tilknyttet Rolf
Hagensen som hovedansvarlig med kontoret som
backup.
Sportschefen skal
 Udvikle sportslig strategi
 Sikre ensartet tilgang til fodbolden i Freja
Fodbold
 Højne kvalitet af træningen gennem
uddannelse og coaching af trænere
Ungdomskonsulenten skal
 Medvirke til at udvikle målsætningen for
børnefodbolden og den ikke‐elitære del af
ungdomsfodbolden, subsidiært arbejde på
målsætningens opfyldelse
 Medvirke til rekruttering/instruktion og
coaching af klubbens trænere i børne‐ og
den ikke‐elitære del af ungdomsfodbolden.
 Medvirke til at udvikle tiltag til fastholdelse
af de 13‐ 18 årige
Den rekvisitansvarlige
 Står for centralt indkøb af spilletøj, bolde,
skjolde, kegler og øvrige rekvisitter
 Halvårlig gennemgang og
supplering/udskiftning af tøj, bolde og
rekvisitter
 I samarbejde med klubbens trænere og
ledere være ansvarlig for god orden i og
tilstand af rekvisitopbevaringsfaciliteter i
klubhuset.
 Administration af tøjaftaler med klubbens
tøjsponsor
 Fordeling af udgifter på
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fælleskasser/gruppekasser

Al indkøb skal således foregå gennem den
rekvisitansvarlige.

Bogholderi

Kassereren og den øvrige
bestyrelse

Spillercertifikater

Bestyrelsen

Medlemsadministration

Bestyrelsen

Kontaktperson til
pædofili‐registret

Bestyrelsen

Den rekvisitansvarlige trækker i vid udstrækning på
klubbens kontor om opgaven.
Bogholderiet sørger for betaling af regninger og
kontering af disse betalinger på de forskellige konti,
det være sig fælleskonti eller gruppekonti.
Bogholderiet er desuden behjælpelig med
oprettelse af særlige aktivitetskonti, som kan
anvendes til aktiviteter med deltagerbetaling.
Bogholderifunktionen varetages af en bogholder og
Randers Sportsklub Frejas forretningsfører i
fællesskab.
Spilleradministration og administration af
spillercertifikater varetages af Freja Fodbolds
formand, men forretningsføreren er den daglige
administrator.
Freja Fodbold køber sig til medlemsadministration
hos Randers Sportsklub Freja, hvor
forretningsføreren er den daglige administrator.
For at en folkeoplysende forening kan oppebære
kommunalt tilskud, skal der indhentes erklæringer
fra pædofili‐registret på klubbens ledere
regelmæssigt hyppigt.
Klubbens kontaktperson til pædofili‐registret sørger
for regelmæssig indhentning af samtykke
erklæringer fra lederne og for kontakt til de
offentlige myndigheder.

Administration / Post

Bestyrelsen

Hjemmeside/FB‐
ansvarlig

Bestyrelsen

Opgaven er p.t. udlagt til klubbens forretningsfører.
Freja Fodbolds formand er ansvarlig for tømning af
postkasser, det være sig fysiske og elektroniske, og
videredistribution af post til relevante parter.
Den hjemmeside‐/FB‐ansvarlige har ansvar for
opbygning og teknisk vedligehold af Freja Fodbolds
hjemmeside og Facebookside.
Endvidere har han ansvaret for lødighed af nyheder
og fjernelse af upassende ytringer.
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Randers Freja Fodbolds partnerorganisationer
Frejas Fodboldvenner
Freja’s Fodboldvenner er en støtteforening, der yder moralsk og økonomisk støtte til Freja’s
ungdomsafdeling.
Foreningen har ifølge egne oplysninger ca. 150 medlemmer og har eksisteret siden 1959.
Støttekroner kommer ind via kontingent fra medlemmer. Derudover arrangerer Frejas Fodboldvenner
løbende aktiviteter for at tjene penge, der udelukkende går til Randers Freja’s ungdomsafdeling.
Frejas Fodboldvenner:





Hjælper Randers FC i VIP‐logen til deres hjemmekampe.
Sælger juletræer i Doktorparken hvert år i weekenderne i december måned.
Hjælper til ved forskellige arrangementer i Randersugen.
Deltager aktivt ved møder med Randers Freja om samarbejdsaftaler og støtteforanstaltninger.

Foreningens motto er, at det skal være sjovt at dyrke sport. Det er bedre med sunde interesser i stedet for
at hænge ud på gadehjørner… derfor deltager vi i en masse frivilligt arbejde…dette er vores måde at støtte
op om de unge mennesker i Randers Freja [3].

Freja’s Old Boys
Freja’s Old Boys er en selskabelig forening dannet 26.4.1921 af og for ældre frejanere.
Foreningens formål er at samle gamle frejanere under kammeratlige former, at vedligeholde
medlemmernes interesse for Freja, samt at give mulighed for at dyrke aktiv idræt.
Foreningen lever op til formålet ved at lave følgende aktiviteter:
 to årlige generalforsamlinger ‐ marts og november
 en årlig juletur til den dansk‐tyske grænse med hyggeligt samvær og mulighed for juleindkøb
 deltagelse i forskellige ”private” udendørs fodboldturneringer.
 mulighed for medlemmerne til at spille fodbold i vintermånederne
For at blive medlem skal man være af hankøn og være fyldt 30 år.
Tidligere var det også et formelt krav, at man skulle være medlem af Randers Sportsklub Freja.
Freja’s Old Boys’ medlemmer medvirker aktivt til fremskaffelse af midler til Freja Fodbold, bl.a. gennem
bemanding i Bankohallen og ved Dronning‐Freja‐arrangementer.

Dronning‐Freja
Dronning‐Freja er et samarbejde mellem Dronningborg Boldklub og Randers Freja Fodbold.
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Foreningerne forpligter sig til gennem gensidigt samarbejde at fremskaffe størst muligt overskud til ligelig
fordeling foreningerne imellem og i øvrigt til anvendelse, der er i overensstemmelse med hver enkelt
forenings vedtægter.
Det accepteres dog parterne imellem, at Dronningborg Boldklub i forbindelse med Dronningborgs
Idrætsanlæg kan lave lokale arrangementer, såvel som Randers Sportsklub Freja kan lave lokale
arrangementer omkring Randers Stadion og Randershallen.
Desuden kan hver klub lave ét større arrangement udenfor klubbens lokalområde (Randers fx). Disse
arrangementer skal adviseres til den anden part i samarbejdet snarest efter aftalens indgåelse.
I Randersugen er alle arrangementer fælles for Dronning Freja.

Banko‐hallen og Banko‐alliancen
Randers Freja Fodbold er medlem af sammenslutningen Bankoalliancen.
Bankoalliancen afvikler banko hele ugen i Bankohallen på Agerskellet 26 og driver tillige
spilleautomatforeningen Sekskanten samme sted.
Bankosamarbejdet omfatter de seks ”RFC‐moderklubbers” hovedforeninger. I Freja dog kun fodbold og
atletik.
Randers Freja Fodbold modtager hvert år andel af overskuddet i Bankoalliancen og Sekskanten.
Randers Freja Fodbold er desuden medejer af Bankohallen A/S.
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