
Opstart af ny årgang - Havdrup Fodbold 

 

Der opstartes ny årgang hvert år i Maj måned. Spillerne på årgangen skal fylde 5 år i året hvor holdet opstartes. Vi vil 
altså starte årgang 2009 op i maj 2014, årgang 2010 i maj 2015 osv. 
 
I forbindelse med opstart tilbydes der fra klubbens side 3 træninger fordelt på 2 træninger i maj og 1 træning i juni.  
Til træningen stiller klubben bane og 2-3 trænere/bestyrelsesmedlemmer til disposition, som har til opgave at sørge for, 
at holdet kommer godt fra start. De har bl.a. ansvaret for følgende opgaver. 
 

 At sørge for reklame for opstart af ny årgang 

 At sørge for, at der er rekvisitter klar til første træning til holdet 

 At forestå de første 3 træninger 

 At informere forældrene om Havdrup Fodbold og de forventninger der stilles til dem, som forældre til et 

medlem 

 At formidle, at holdets fremtid er baseret på, at de selv træder til og driver holdet videre med 1-2 trænere, samt 

en holdleder efter 3 træning og i denne forbindelse sørge for, at der bliver tilknyttet en ”mentor” i form af en, 

som har et indgående kendskab til klubben som helhed 

 At sørge for, at uddele og modtage indmeldingsblanketter og videregive dem til Søren Tvede 

 
Når holdet drives videre af forældrene sørger medlemmer af bestyrelsen for, at der tilknyttes en mentor til holdet.  
Mentoren skal være en person, som kender klubben og har viden om praktiske ting i forbindelse med ”driften” af en 
årgang, og er i stand til, at videreformidle sin viden. Det er mentors opgave, at : 
 

 Sørge for, at trænere og holdleder får en gennemgang af holdsport.dk og Havdrup fodbolds hjemmeside, så de 

ved hvor de kan finde relevante informationer på siden. 

 Fortælle lidt om klubbens aktiviteter såsom holdaktier, lions lodder, sommer cup, kåringsfest mm. 

 Vise hvor man finde rekvisitter til træningsøjemed og sørge for, at de får nøglebrik til boldkælderen 

 Være bindeled imellem holdet og bestyrelsen i indkøringsperioden – Typisk de første 6 måneder 

 Stå til rådighed ved spørgsmål fra trænere/holdleder  

I forbindelse med opstart af en ny årgang vil det være pålagt bestyrelsen i Havdrup fodbold, at sørge for at: 

 Der bliver udpeget en mentor til årgangen 

 Indhente en børneerklæring fra trænere/holdleder på årgangen 

 Sørge for, at der stilles spillertøj til rådighed til holdet når de starter til stævner og samtidig gøre opmærksom 

på, at tøjet er klubbens ejendom og ikke skal udleveres til hvert enkelt spiller, men opbevares i klubben. 

 Trænere/holdledere er informeret omkring klubbens aftale med Sportyfied og de ting aftalen indebære 

 Trænere/holdledere får udleveret en nøglebrik 

 Der informeres om eventuelle relevante børne trænerkurser, som klubben tilbyder i samarbejde med DBU 

 Der tildeles haltid/bane til holdet når disse planlægges for perioden efter holdet er opstartet 

 


