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Referat Trænermøde den 17 August. 
 

 

 

Trænermøde 17/8 2015 

 

I SKØRPING IDRÆTSCENTER KL. 18.00 - 21.30 

 

 

Referat 
 

 

 

Afbud: Bjarne Kræmer & Henrik Studsgård, derfor udgik de første 2 punkter på agenda. 

 

Kort præsentation af trænere og bestyrelsesmedlemmer.  

 

Gennemgang af plan og træningstider for vintersæsonen.  

Birch laver færdig plan. Oversigt med tider bliver lagt på hjemmesiden. U13 drenge har meldt sig til 

Futsal turneringen i indendørs. Alle holdene blev hørt om de kunne have samme interesse, men 

resten af indendørsholdene spiller standard bold med bander. Der bliver arbejdet på evt. at indkøbe 

mini bander samt 4 små mål til de mindste årgange, som de skal bruge til indendørs sæsonen 2015. 

 

Gennemgang af ny hjemmeside v/Lars Nielsen. 

Lars har arbejdet hårdt for at få en ny hjemmesiden op at køre og det er virkelig lykkes, med det 

klare formål, at gøre det nemmere for vores medlemmer, trænere og bestyrelsen. Vi fik alle syn for 

sagn, og man må sige, at det nye set up virkelig promoverer vores klub på en god måde. 

 

Vedr. Conventus så er der desværre stadigvæk store udfordringer, som vi alle er trætte af. Vi fra 

bestyrelsen arbejder videre med at presse på, så det bliver et ordentligt brugbart værktøj for alle i 

fremtiden. Ved problemer med Conventus kontaktes Lars Nielsen fra bestyrelsen, som vil prøve at 

hjælpe. Der blev oplyst fra Jens, Træner U9, at man kan kontakte hotline hos Conventus, og der kan 

man få hurtig hjælp til løsning af evt. problemer. 

 

Hvis der er manglende kontingentindbetalinger fra spillere, er det i 1. omgang trænernes ansvar at 

prøve at få forældrene til at betale. Lykkedes det ikke, så kontaktes holdets kontakt person fra 

bestyrelsen, som så tager over derfra. 

 

Vigtigt at indberette elektronisk holdkort, vi har fået en del bøder for manglende indberetninger til 

DBU. 

 

Sidste års succes med Kommunemesterskab bliver ikke gentaget i år, simpelthen på grund af 

manglende ressourcer, men vi forventer fra bestyrelsens side, at det bliver afholdt igen i år 2016.  

 

Burgerpenge er fjernet. Alle årgange er selvfølgelig altid velkommen til at ansøge om tilskud fra 

bestyrelsen, hvis man feks. vil holde et socialt arrangement med årgangen evt. med formålet: 

Fastholdelse af spillere. 

 

 

 



 

 

 

Hjælpetrænere: Der har været lidt tvivl omkring, hvad man tilbyder vores hjælpetrænere i klubben. 

Det er op til hver enkelt træner at melde ind til bestyrelsen, hvis de har en hjælpetræner, som yder 

en stor hjælp og selvfølgelig derfor skal” belønnes”. Vi giver derfor gratis kontingent, gratis 

træningsdragt og et gavekort på kr. 300,00/år til disse frivillige hjælpetrænere. 

 

Vildbjerg Cup i fremtiden. 

Dette blev diskuteret frem og tilbage og den grundlæggende konklusion må være, at vi fortsat vil 

satse på at klubben tager til Vildbjerg Cup, og med den holdning at det er en social turnering med 

plads til alle med de udfordringer som det nu engang har. 

Der blev opfordret til at indbydelse vedr. Vildbjerg Cup skal udsendes noget før, så forældre har 

bedre tid til at tage stilling til evt. deltagelse på Vildbjerg Cup. Medio marts måned blev nævnt. 

Endvidere skal vi indbyrdes - holdene imellem - være bedre til at snakke sammen. Det kunne være 

der opstod en mulighed for at lave et blandet hold mellem 2 årgange, hvis man står i den situation at 

have spillere i overskud, så i stedet for at fravælge disse, kunne der laves et blandet hold, der 

stadigvæk deltage i Vildbjerg Cup og den vigtige sociale del, som dette stævne også har. En anden 

ide var at forhører sig hos naboklubber om de står i samme problem og så eksempelvis lave et hold 

sammen med dem? 

 

 

Diverse: Langt de fleste trænere synes, at boldskabene skal nedlægges og at der laves 3 rum til 

bolde 3-4-5 bolde, som alle så kan tage fra. Der skal dog bevares en form for hyldesystem til 

holdenes tøj og personlige rekvisitter. Bestyrelsen arbejder videre med dette  og finder en brugbar 

løsning for dette fremadrettet. 

 

Der kom ønske om at få flyttet trænermødet til før sommer ferien, da det giver god mening at man 

følger turneringsårgangene, som også går fra sommer til sommer. Der er en del koordinering med 

ændrede træningstider, baner, bolde osv. for de små årgange og det vil være dejligt hvis disse ting 

var på plads før ferien starter. Tanken kan være at forårets trænermøde indeholder disse punkter. 

 

Vigtige datoer: 

Afslutningsfest fredag den 30-10, laves som man plejer. (Kamstrup er tovholder på fodbold 

turnering). 

 

Indefodboldstævne i Skørping 28-11(fra U6 op til U11). Det forventes at alle årgange fra Skørping 

stiller med hold til dette lokale stævne og stævnet er gratis for Skørping hold. Der forventes også 

der hjælpes til med dommerhjælp fra holdene. Jens Røgen arbejder videre på projektet og info vil 

blive udsendt via hjemmesiden og direkte ud til de nævnte årganges trænere. 

 

 

                                                         Referent:  Jens Holm 

 

 

 

 

 

 


