Til alle frivillige i Havdrup Fodbold HGI
Når du nu læser denne folder betyder det at du har kastet
dig ud i at være frivillig i Havdrup Fodbold HGI.
Bestyrelsen vil her med denne folder benytte lejligheden til
at byde dig velkommen om bord.
Vigtige kontakter:
Bestyrelsesformand
Næstformand
Ungdomsformand
Kasserer/medlemsansvarlig
Materiale ansvarlig
Ovenstående kan til enhver tid kontaktes for yderligere
informationer.
Se også Havdrup Fodbolds hjemmeside
www.hgi-fodbold.dk
for yderligere kontaktpersoner og informationer.
Træner/holdleder ansvar:
Når du er træner og/eller holdleder har du ansvaret for at
deltage i trænermøder, sørger for kontakt til forældrene
(evt. via mail eller afholdelse af forældremøder), etablere
hold til turnering, sørge for at der bliver meldt hold til
turnering i DGI eller SBU, samt melde hold til evt. stævner,
Økonomi:
Som udgangspunkt er alle hold selv ansvarlige for at skaffe
sponsorer til spilletøj. Dog betaler klubben for tryk af HGI
logo.
Holdene sørger også selv for betaling af træningslejre, evt.
forplejning, ture o. lign.
Der er mulighed for at søge om tilskud i klubben til spillertøj
samt træningslejre, ture mv. Dette tildeles i det omfang
budget og økonomi tillader det.

Klubben sørger for:
At alle årgange/hold altid har bolde og andet ønskeligt
materiale til rådighed, som gør fodboldtræning muligt.
Klubben betaler altid for tryk af HGI logo på spillertøj.
Trænere og ledere kan få Havdrup Fodbold træningsdragter
og trænerjakker, hvis de ønsker dette.
Som udgangspunkt er trænertøjet til låns, i tilfælde af at ens
træner/leder tid i klubben er af kortere varighed.
Materialekøb:
Materialeønsker gives til den materialeansvarlige, som
videreformidler disse.
Omtrent 2 gange årligt samles materialeønsker sammen og
bestilles samlet.
Mangler man noget derudover er man selvfølgelig altid
velkommen til at kontakte den materialeansvarlige.
Turneringstilmelding:
Der bliver meldt hold til 7-, 9- og 11-mands
udendørsturnering en til to gange om året, alt efter hvilket
regi (DGI / SBU) man skal deltage i.
Tilmelding til indendørs turneringer foretages 1 gang om
året inden indendørssæsonen.
Aftaler om hvilke rækker man ønsker at deltage i, træffes på
et trænermøde inden deadline for tilmelding til turnering.
Stævner:
De yngste årgange op til omkring U8 - U9, deltager ikke i en
turnering, men i stævner som afvikles over en dag med flere
kortere kampe.
Stævner kan tilmeldes i både DBU Sjælland og DGI regi.
Klubben anbefaler som udgangspunkt at deltage i SBU
sjællands 3- og 5-mands stævner.
Klubstævner
Ønsker man at deltage i klubstævner, er man velkommen til
at tilmelde sig disse. Klubben betaler for holdgebyrer.
Vel at mærke hvis tilmeldingerne er supplement til de af
fodboldforeningerne tilbudte stævner og turneringer,
da deltagelse i klubstævner koster væsentligt mere end
DBU Sj. og DGI deltagelse.
Klubstævner er man som træner/holdleder selv ansvarlig
for at finde og tilmelde sig. Oplysninger om betaling for
tilmeldingen inkl. nødvendige oplysninger (som f.eks. bank,

reg.- og konto nr., holdnavn, hold ID) sendes til kassereren
som sørger at overføre stævnegebyret.
Klubben forventer som udgangspunkt at ALLE årgange/hold
er tilmeldt turnering i SBU eller DGI og deltager i stævner
som ekstra træning. Der er nu blevet lavet en
fordelingsnøgle for hvor mange stævner klubben kan
tilbyde at betale for. Denne holdes styr på at kasseren og
han kan kontaktes for information om hvor mange man har
brugt og ligeledes hvor mange man har tilbage.
Det skal dog nævnes at holdene altid er velkommen til at
deltage i flere stævner mod egen betaling.
Find evt. stævner på www.staevner.dk . Du skal lave et
login.
Krav til Stævner:
Hvis der skal ydes refusion af klubben skal holdnavnet på
det/de tilmeldte hold være/indeholde Havdrup Fodbold
HGI, Havdrup Gi eller Havdrup.
Spiller/kamptøj:
Det er i bestyrelsen vedtaget at Havdrup Fodbold ALTID
spiller i gul bluse, blå buks og blå sokker på hjemmebane.
Og dette SKAL overholdes. Ønsker de enkelte årgange/hold
udebanetøj er der frit valg mht. farver. Dog frarådes helt
sorte spiller/kampdragter, navnlig til indendørs fodbold, da
dommeren ALTID bærer sort dragt.
Indendørs fodbold:
Det er kun muligt at træne, de dage hvor fodbold afdelingen
har hallen til rådighed og fordelingen af tidspunkterne
mellem holdene aftales på et trænermøde i efteråret. Hvis
flere hold/årgange ønsker samme tidspunkt at træne på,
træffer bestyrelsen beslutningen om hvem der får tiden
tildelt.
Udendørs fodbold:
Træningstider bliver aftalt på et trænermøde. Man bliver
som årgang/hold også tildelt en bane som man kan benytte
på de aftalte tidspunkter.
Spilledage og tidspunkter for hjemmebanekampe for
holdene i 7- 9- og 11-mands turneringer aftales ligeledes på
trænermødet.
Trænermøder:

Der afholdes trænermøder 4-6 gange om året. På
trænermøderne drøftes der gerne informationer fra
bestyrelsen. Der tilmeldes hold, fordeles spillerdage/
kampdage og tidspunkter, samt drøftes erfaringer.
Trænermøder indkaldes typisk af ungdomsformanden.
Trænere er også velkomne til at indkalde til møde, kontakt
da ungdomsformanden..
Hjemmebanekampe:
Man får tildelt en bane og et omklædningsrum som man
skal benytte til kampen og så skal man huske at fortælle sin
modstander om dette, når de ankommer. Fordelingen af
baner og omklædningsrum til kampe udsendes pr. mail og
opsættes på tavlen ved trappen til kælderen.
Kampe kommer altid før træning når der fordeles baner,
derfor kan det enkelte gange opleves at man ikke kan træne
på den tildelte træningsbane hele træningstiden. Kamp
bane fordelingen sendes til ALLE trænere med link til
hjemmesiden hvor oversigten kan ses. God ide at tjekke den
også selv om ens hold ikke har nogle kampe den
pågældende uge.
Omklædningsrum:
Fodboldafdelingen råder over fire omklædningsrum, Rød og
Blå, 3 og 4. Disse må altid bruges efter træning og kampe.
Se evt. kampoversigten på tavlen om der er ledigt.
Tøj, tasker m.m. SKAL altid tages med på banerne, således
at andre kan benytte omklædningsrummet.
Holdleder/træner er ansvarlig for at omklædningsrum
efterlades i ordentlig stand og præcisere at fodboldstøvler
tages af inden man går ind i omklædningsrummet.
Dette gælder både ved brug efter træning og kampe.

Holdkort udfyldes inden og efter kampen med oplysninger
som beskrevet på holdkortet.
Ark med holdkort kan forefindes i boldkælderen på
træreolen, hvis der ikke er flere i kælderen må I give
bestyrelsen besked. Sørg for at have et ark til hvert af jeres
hold.
Udfyldte Holdkort skal efter alle (hjemme og ude) kampe,
afleveres i postkassen i boldkælderen
Der uddeles bøder til klubben, hvis hold ikke deltager ved
de kampe, som de er tilmeldt, samt hvis man ikke
indtelefonerer resultater rettidigt og afleverer holdkort.
Bøder:
“Glemmer” et hold disse ting flere gange i en sæson, betaler
holdet selv bøderne.
Har man svært ved at stille hold, må man gerne kontakte
yngre årgange og bede om hjælp til at stille hold.
Hvis man vil, kan man altid stille hold! Vi udebliver ikke fra
kampe.
Ved man i forvejen i god tid, at man ikke kan spille kamp en
bestemt dato, er der procedurer for hvornår og hvordan
man kan ændre spilledatoer eller melde afbud til kampe
eller stævner.
Disse procedurer findes på DBU Sjællands hjemmeside.

Cykel parkering:
Parkering af cykler og knallerter SKAL IKKE ske på vore
fodboldbaner eller på de omkring liggende græsarealer, da
der er meget generende for dem der skal spille fodbold,
såvel i forbindelse med træning som kampe. Cykler og
knallerter kan/skal parkeres ved omklædningsrummene ved
kælderen eller på grusbanen. Bag den blå containeren og
bag skraldespanden ved tennis er det også tilladt at
parkerer sin cykel/knallert.
Biler til fodbold:
Det er tilladt at køre i bil ad grusvejen ned til
fodboldbanerne, men vi henstiller til at man sætter farten
MEGET ned og passer på fodbold børnene, der færdes der,
tit og ofte i løb frem og tilbage og over grusvejen mellem
stadionbanen og omklædningen. Det er et problem at
mange kører for hurtigt der……
Der er IKKE tilladt at parkerer på grusbanen til hverdag. Dog
kan den benyttes som ekstra parkering ved store
arrangementer
God fornøjelse
Hilsen Bestyrelsen i Havdrup Fodbold HGI

Indmeldelse:
Indmeldelsesblanketten findes på Havdrup Fodbolds
hjemmeside www.hgi-fodbold.dk . Denne skal udfyldes
af nye medlemmer/spillere og afleveres til
træneren/holdlederen, som så afleverer den i postkassen i
kælderen. Kassereren henter den og det nye medlem får så
tilsendt et girokort. Nye spillere/medlemmer er velkomne til
at ”prøvetræne” i max. 3-4 gange inden de indmeldes.

Kælderen:
I kælderen under hallen har fodboldafdelingen sit grej. Hver
årgang har sit eget bur med plads til bolde og andet
materiale, der hører til årgangen. Kan i situationer knibe
med bure til alle årgange, hvorfor nogle må dele.

Udmeldelse:
Udmeldelse af klubben skal ske til træner/holdleder som er
forpligtet til at meddele udmeldelse dato videre til den
medlemsansvarlig i klubben.

Holdkort:
Alle hold som skal spille 7-, 9- eller 11- mands i DBU
Sjælland, DGI regi, skal udfylde holdkort til alle kampe samt
sørge for at indtelefonere resultater til hjemmekampe.
Resultatet indtelefoneres SENEST 1 time efter kampens
afslutning.

Restancer:
Trænere/holdleder får, via mail, medlemsliste for årgangen
tilsendt et par gange om året af den medlemsansvar lige og
skal her tjekke op på om listen stemmer med spillere på
årgangen, samt i samarbejde med kasseren opfordre
forældre/spillere til at betale deres evt. restancer.

