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FODBOLDUDVALGET
Fodboldudvalget har følgende ansvar:
 At skabe mulighed for at medlemmerne kan forene leg, kammeratskab og positivt samvær
med godt fodboldspil.
 At skabe et positivt klubmiljø for spillere, forældre, trænere og hjælpere i alle aldre.
 At skabe optimale og tidssvarende træningsbetingelser for alle medlemmer + trænere.
 At sørge for at alle hold har kvalificerede trænere, der kan videreudvikle medlemmernes
fodboldegenskaber, samtidigt med at fællesskabet og holdånden bevares.
 At tilbyde kursusaktiviteter og stævnetilbud til trænerne løbende gennem sæsonen.
 At arrangere opstartsmøde med alle trænere og hjælpere, som kan udvikle gensidig
inspiration og kommunikation.
 At arrangere sæsonafslutningsmøde med alle trænere og hjælpere, hvor den afsluttede
sæson analyseres i fællesskab, og hvor nye tiltag overvejes til den kommende sæson.
 At udarbejde initiativer som kan skabe aktivitet i Hammelev og forbedre vores økonomi.
Hammelev SUF Fodbold har følgende holdninger til:
Træning
 Det skal være sjovt at komme til træning hver gang.
 Al træning foregår med bold.
 At der skal trænes i små grupper for de mindste børneårgange.
 At spillerne prøver mange pladser på banen hele vejen op igennem børnefodbold.
Turneringer/stævner
 Alle hold fra U-6 og opefter skal være tilmeldt DBU’s centrale turnering.
 At alle hold får mulighed for at deltage i stævner.
 At alle børnehold spiller efter HAK-princippet, det vil sige at alle spillere skal spille mindst
halvdelen af kampen.
 Alle skal have succesoplevelser, dvs. at vi både skal tilgodese de gode spillere og mindre
gode spillere.
Etiske regler
 At trænere, spillere og forældre skal tænke på at de repræsenterer Hammelev SUF
Fodbold både på banen og uden for banen.
 Alle trænere, der har med børn under 15 år at gøre, skal årligt udfylde en børneattest.
 Når børn transporteres i biler skal alle i bilen være fastspændt.
 At alle love og regler tager udgangspunkt i DBU’s Handlinger og Holdninger.
Uddannelse af trænere
 At alle trænere kommer på relevante kurser og indbyrdes udveksler erfaring.
Læs ALTID meget mere på www.hammelev-fodbold.dk

www.hammelev-fodbold.dk

IDEGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER
Hammelev SUF Fodbold er en afdeling af hovedforeningen HSUF, Hammelev Sogns
Ungdomsforening, som blev stiftet d. 31. maj 1919 i Vojens Kommune. HSUF Fodbold er
medlem af DBU, DGI Sønderjylland og det Sønderjyske Talentsamarbejde. Al træning og alle
hjemmekampe foregår på banerne ved Hammelev Skole, Hammelev Bygade 18, 6500
Vojens. ”HSUFs formål er ved idræt og andet kulturelt virke at styrke den enkeltes og
fællesskabets sundhed og trivsel”.
HSUF Fodbold tilslutter sig naturligvis denne officielle målsætning fra HSUF, men vi tillader
os at have yderligere mål og visioner:
”Hammelev SUF fodbold ønsker at have en afdeling, hvor både spillere,
trænere og forældre trives i et positivt klubmiljø”
Hammelev SUF Fodbold har følgende mål:
 At fodbold skal være for ALLE uanset alder og niveau.
 At spillerne oplever et godt kammeratskab i fodboldklubben.
 At HSUF Fodbold øger mulighederne for socialt samvær.
 At skabe rammer for alle børn /unge og seniorer, så klubben bliver et godt værested.
 At børn spiller fodbold gennem leg.
 At det skal være sjovt og spændende at komme til træning hver gang.
 At de samme trænere bevares år efter år, og der rekrutteres trænere fra både egne rækker
og andre interesserede.
 At HSUF Fodbold udvikler, uddanner og inspirerer deres trænere.
 At træningen styrkes kvalitetsmæssigt gennem afholdelse af interne/eksterne trænerkurser.
 At det er så attraktivt som muligt at spille fodbold i Hammelev.
 At HSUF Fodbold får forældre med i foreningsarbejdet.
 At medlemstallet skal fastholdes og evt. øges ved forskellige tiltag.
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TRÆNERE

FORÆLDRE

HSUF Fodbold har følgende forventninger til alle trænere
 At de har en normal/pæn omgangstone overfor spillerne. Brugen af bandeord og
upassende tale skal ikke være til stede.
 At trænerne er positive og har en anerkendende og konstruktiv omgangstone, hvilket
betyder at der skal gives ros, og kritik skal være konstruktiv.
 At de udviser anstændig optræden over for såvel dommer som modstandere.
 At de planlægger samt udfører spændende, inspirerende og udviklende træning.
 At de møder til tiden og har forberedt sig inden træning begynder.
 At de sørger for en tryg og motiverende stemning både på og udenfor banen.
 At de griber hurtigt og resolut ind ved mobning.
 At de løser konflikter evt. i samarbejde med fodboldudvalget og forældre.
 At de har ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp.
 At de udvikler spillerne både sportsligt og socialt ved at deltage i forskellige turneringer og
stævner gennem sæsonen.
 For pigeafdelingens trænere gælder desuden, at pigerne som udgangspunkt kun skal spille
i turneringer og stævner for piger.
 At de er med til at holde orden og tage medansvar for brug af klubbens remedier.
 Er træneren forhindret i at træne er træneren selv ansvarlig for at finde en afløser.
 At trænerne fokuserer på den enkeltes spillers udvikling og ikke resultatet (dette gælder
primært for børn/unge).
 At der spilles efter HAK (minimum halvdelen af kampen) princippet.
 At de deltager i relevante møder, kurser mm.
 At der tages medansvar for at finde sponsorer.

De 10 forældrebud fra DBU + tilføjelser fra HSUF:
 Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det.
Mød meget gerne op til både kampe og træning,
og husk på at selv om børnene bliver større har de stadig brug for jer.
 Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille.
Tilråb er tilladte under kampene, men de skal være positive og skal udformes
så de gælder hele holdet.
 Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere.
Bidrag med god opførsel uden for banen - både overfor modstanderens og egne spillere,
trænere, ledere, tilskuere og dommere.
 Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende.
 Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder.
Dommeren ved alle børnekampe fra U-6 til U-12 er frivillig og gør sit bedste.
 Skab god stemning ved kampene – byd f. eks. udeholdets forældre på kaffe.
Kaffen er gratis i HSUF – for alle  lav en kande og byd tilskuere + udeholdet på kaffe.
 Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet.
 Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
Børnene skal altid bære benskinner, og sørg for varmt tøj, når det er koldt eller regner.
 Bak op om holdets og klubbens arbejde
– din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn.
Medvirk til at der skabes et positivt forhold imellem spillere, trænere, ledere og forældre.
Bak op om trænerne - de gør et stykke frivilligt arbejde og vil kun børnene deres bedste.
Giv gerne en hånd med i klubbens aktiviteter, hvis det er nødvendigt.
Henvend dig ALTID til klubben, hvis der opstår problemer, således at vi i fællesskab
kan få ryddet disse af vejen med det samme.
Sørg for rettidig indbetaling af kontingent.
 Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold, ikke dig!
Ovennævnte er officielle råd fra DBU.
HSUF Fodbold har tilføjet vore egne kommentarer under visse punkter.

Fællesskab og glæde på tværs af alder + køn til Store Fodbolddag 2014

Vi forventer at ALLE forældre respekterer disse holdninger 

