Snejbjerg Fodbold

Forældrefolder

Kære forælder,
Med denne folder ønsker vi i Snejbjerg fodbold at informere omkring, hvad klubben forventer
af dig som forælder til et barn, som spiller fodbold i Snejbjerg. Dette gør vi for at fostre og
opretholde en god dialog mellem klub og forældre og derigennem give dit barn de bedste
rammer for at spille fodbold i vores klub.
Folderen indeholder generel information, forventninger og kontaktoplysninger til klubben.

Snejbjerg fodbold er en breddeklub og her
er der være plads til alle. Vi bestræber os
på at være inkluderende og tilgodese alle
niveauer og køn.

Hjælpergruppe” og meld dig som
frivillig!
▪

afholde en fælles sommerafslutning i
juni hvert år! Info kommer fra
klubben hvert år omkring dette.

▪

at Snejbjerg fodbold er stærkt
repræsenteret til Kibæk Cup – hvert
år! Vi informerer herom hvert år.

▪

give information via vores
hjemmeside:
https://snejbjergsgi.dk/fodbold/,
facebooksiden: ”Snejbjerg Fodbold”,
via vores foreningssystem Conventus
og som skrevet før via Kampklar
(DBU.dk).

▪

have en klub, hvor du trygt kan
aflevere dit barn, så vi indhenter
børneattester på alle frivillige, hvor
det findes relevant og nødvendigt i
forhold til de opgaver, som de
frivillige udfører i klubben.

▪

at kontingent for en fuld sæson er
betalt senest 01.09, hver år eller halv
sæson 01.09. og 01.02., da klubben
tildeler rådighedsbeløb (2022 = 50,- pr
spiller) til holdene ud fra tilmeldinger
på disse datoer.
–>

Klubben vil gerne:
▪

▪

▪

anvende Kampklar via DBU.dk
(appen) til information omkring
kampe og andre begivenheder. Det
er også via DBU.dk at fodboldpas
aktiveres.
at hvert hold afholder mindst et
forældremøde med en deltagende
forælder per barn per år og fra U7
vælger 2 til 3 forældre, som støtter
træner, hjælpetrænere og
holdledere med diverse praktiske
opgaver i et forældreråd. Aktiviteter
som skal arrangeres, kan være
sommer- og juleafslutning og når
spillerne bliver lidt ældre, så skal der
indsamles penge til at arrangere en
cup i indland eller udland.
at forældre deltager som hjælp til
MCH arrangementer, hvor der tjenes
penge til klubben - men især holdet.
Vi har et af områdets laveste
kontingenter pga. forældrenes og
spillernes hjælp! Der er lavet en
facebookside, hvor vi deler de
arrangementer, som vi som klub kan
deltage i. Søg på
Facebook: ”Snejbjerg Fodbold –

▪

▪

at parkering foregår på hallens
parkeringspladser (asfalteret). Det
frabedes, at man parkerer på arealet
ved siden at bane 4. Se evt. oversigt
her:

De 10 forældrebud:
1.

Mød op til træning og kamp – dit
barn sætter pris på det.

https://snejbjergsgi.dk/fodbold/praktiskinfo/baneoversigt/

2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad
børnene spille.

at man kan kontakte klubbens
forskellige funktioner. Find
kontaktoplysninger her:

3. Ophold dig kun langs den ene
sidelinje – og i god afstand til
trænere og spillere.

https://snejbjergsgi.dk/fodbold/kontakt/

Klubben forventer af forældrene, at de:
✔ bidrager med god opførsel udenfor
banen – overfor både modstanderens
og egne spillere, trænere, ledere,
tilskuere og dommere.
✔ medvirker til at der skabes et godt og
frugtbart forhold til spillere, trænere,
ledere og forældre imellem.
✔ er behjælpelige med transport og
give en hånd med når det er
nødvendigt.
✔ er behjælpelige med at dømme
kampe i de mindste rækker.
✔ støtter deres barn i positiv retning –
følger med i aktiviteterne og snakker
med ham/hende om kampe, træning
og kammeratskab.

4. Respekter trænerens beslutninger –
vær positiv og støttende. De er
frivillige!
5. Respekter dommerens beslutninger –
se på dommeren som en vejleder.
6. Skab god stemning ved kampene –
byd fx. udeholdets forældre på kaffe.
7. Spørg om kampen var spændende
og sjov – ikke om resultatet.
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr –
overdriv ikke.
9. Bak op om holdets og klubbens
arbejde – din indsats bliver værdsat,
ikke mindst af dit barn.
10. Husk på, at det er dit barn som
spiller fodbold – ikke dig!!

✔ Husker fodbolden er en
fritidsaktivitet og ikke et
pasningstilbud!
✔ henvender sig til klubben, hvis der
opstår problemer, således at vi i
fællesskab kan få disse ryddet af
vejen med det samme.
✔ sørger for, at børnene så vidt muligt
møder op til træningen med vand i
flasken, mad i maven og forsøgsvis
udhvilet.
Forældrefolder – Snejbjerg Fodbold

Velkommen i Snejbjerg Fodbold
https://snejbjergsgi.dk/fodbold/

