Adfærd
Det forventes, at såvel trænere, spillere og forældre til- og omtaler hinanden på samme måde, som man
selv ønsker at blive til- og omtalt. Det forventes ligeledes, at man behandler og tiltaler modstandere,
dommere mv. efter samme princip – behandl andre, som du selv ønsker at blive behandlet.

Såfremt en af klubbens spillere opfører sig usportslig, ikke efterlever klubbens/trænerens instrukser eller på
anden måde levere en dårlig opførsel til såvel træning som til kamp, på og/eller udenfor banen er det
ungdomsudvalgets ønske, at træneren sørger for, at det får konsekvenser for spilleren, fx ved at sende
spilleren væk fra træning eller ved kamp at tage spilleren ud af banen og evt. sende spilleren til
omklædning.

Forældrene opfordres hermed til at fortælle egne børn, at det er træneren, som bestemmer, og dennes
instrukser skal efterleves, således at trænerne får mulighed for at bruge tiden og energien på at lære
børnene at spille fodbold.

Omklædningsrum
Efter træning/kampe tages fodboldstøvler af og rengøres inden man går i omklædningsrummet. Såvel til
træning som til kampe og såvel på udebane som på hjemmebane forlades omklædningsrummet ryddeligt.
Tjekkes inden det forlades, således at affald mv. er i skraldespanden og glemte ting og sager kommer med
ejermanden hjem. Ofte skal omklædningsrummene bruges af andre inden de rengøres.

Bolde og andre rekvisitter
Såvel som til træning som til kampe tæller man de bolde mv., man tager med ud, og ingen spillere forlader
området, før alle bolde mv. er samlet igen, og dermed kan lægges tilbage på deres respektive pladser i
skuret ved omklædningsrummet.

Spillertøj
Efter kampe lægger spillerne spillertøjet med retsiden ud ad i tre bunker, strømper for sig, shorts for sig og
T-shirts for sig. Træneren samler tøjet sammen og en af spillerne får tøjet med hjem til vask.

Fodbold er et holdspil, hvor de spillere, der er på banen, skal samarbejde som et team, og det er trænerens
vurdering, hvor på banen dit barn har den bedste indflydelse på spillet og for holdet, en placering som ikke
nødvendigvis behøver være favoritplacering for dit barn. Støt dit barn og holdet ved at støtte træneren i
hans vurdering, specielt når dit barn eller andre spillere på holdet er til stede! Husk mange med
fodboldforstand er ikke enig med landsholdstræneren.
Det er vigtigt, at spillere/forældre informere trænerne i god tid omkring lejrskole etc., således at træningen
kan tilpasses og kampe eventuelt kan flyttes til andet tidspunkt. Til orientering kan oplyses, at en kamp der
skal flyttes, skal være aftalt med modstanderen, og JBU skal være informeret senest 8 dage før.
Udekampe - forældrekørsel
Forældre kører til udekampe. Såfremt, der ikke er biler nok, til at alle spillere kan transporteres efter
gældende færdselsregler, aflyses kampen, og vores hold bliver taberdømt (UHT 0-3).

ALLE spillere medbringer håndklæde, skiftetøj og sko (ingen spillere med spillertøj og fodbold-sko i bilerne).

Ris/ros
Såfremt forældre har ris/ros til træneren/klubben er det vores ønske, at I vil kontakte jeres trænere
og/eller ungdomsudvalget, således at eventuelle problemer kan drøftes og løses mellem voksne, og
dermed undgå at inddrage spillerne.

HUSK at trænerne i ungdomsafdelingen hører til blandt VIF- Fodbolds frivillige ulønnede personer, som gør,
at VIF- FODBOLD kan eksistere.

