
Trænermøde 7/3 2016  i Skørping Idrætscenter 

 

Referat 

 

 
1.  Kort præsentation af deltagerne - ca. 30 trænere deraf 4 helt nye. De som ikke har billede på  

     hjemmesiden opfordres til at få det lagt ind. Lars Nielsen hjælper hvis problemer. 

 

2.  Ungdomskonsulent Henrik Mogensen beskrev sit arbejde i Klubben, opfordrede alle trænere til  

     at benytte hans hjælp (kontaktoplysningerne står på hjemmesiden). Der aftaltes at vi fortsætter  

     med at forsøge at afvikle egne trænerkurser i klubbens regi. Vi forsøger at få kurset "Børnefod- 

     boldens basis" arrangeret her i foråret på ønske fra de nye trænere. 

     Spørgsmålet om gummigranulat på kunststofbaner kunne være farligt blev nævnt. Henrik lover 

     at tage spørgsmålet med til DBU. 

 

3.  Lars Hvilsted som kampfordeler informerede om at formodentlig alle hold er tilmeldte her til  

     forårsturneringen. Deadline er snart for både JBU (alle ungdomshold) og DGI (Old Boys). 

     Hvis nogle har spørgsmål/tvivl henvender man sig til Lars Hvilsted. 

 

4.  Vi har afviklet standerhejsning for U10 - Old Boys med deltagelse af ca. 85 spillere og trænere. 

     Næste standerhejsning for U5-U9 bliver 2/4 kl. 10. 

 

5.  Lars Nielsen præsenterede en baneoversigt, og oversigt over træningstider som er lagt på Face- 

     Book gruppen. Hvis der er fejl/ændringer i dette skal man snarest tage kontakt med Lars Nielsen. 

     Igen blev det påpeget hvilket problem det ofte er med at finde ud af hvor man skal klæde om, og 

     hvilken bane man skal spille på. Dette ikke mindst for fremmede hold. Der arbejdes på at få en  

     TV-monitor opsat ved indgangen, med disse informationer. Vi håber så at vi på den måde kan 

     komme problemet til livs. 

 

6.  Conventus.  Alle hold er lagt på Conventus, og vi opfordrede igen stærkt til, at alle trænere regi- 

     strerer sig i systemet, nye trænere får login-koder via Lars Nielsen, og man holder øje med sit  

     hold, udprinter lister over betalende medlemmer (specielt i sæsonopstart), og får ikke betalende  

     som møder op til træning til snarest at melde sig ind/betale. ( Se f.øvr. information på Hjemme- 

     siden). 

     De seneste sæsoner har der på visse hold været store problemer med at adskillige spiller uden at  

     være medlem i klubben. 

     INGEN MÅ SPILLE I KLUBBEN UDEN AT VÆRE MEDLEM ! 

     Ingen spillere kan desuden komme på holdkort til JBU-turneringer (alle ungdomshold) uden at 

     være tilmeldt i Conventus ! 

     Hvis man støder på større problemer med forældre som ikke betaler, må man overdrage det til 

     holdets kontaktperson i bestyrelsen. 

 

7.  Lars Birch informerede om årets Vildbjerg Cup. Det understregedes at vi ser denne Cup som 

     først og fremmest et socialt arrangement, hvor så mange som muligt kommer med. Hvis man har  

     problem med at stille hold, foreslås at man laver aftaler med holdene over og under, eller evt.  

     naboklub, så man kan få hold med. Dog pointeres det at regler for antal spillere og alder håndhæ- 

     ves ret stramt. 



     Det er vigtigt at man får tilmeldt sit hold senest 15. maj - og sine spillere 22. maj ! 

     Vildbjerg Cup er egenbetaling. Klubben betaler campingplads til 1 træner pr. hold. 

     Lars Birch kommer med et informationsbrev ganske snart, og ellers henvises til hjemmesiden.  

 

8.  Det nye boldrum. Der er god plads i rummet, men foreløbig et herrens rod. Vi har en aftale med 

     Bjarne om at der sættes turbo på indretningen, hvor der etableres "halvskabe" til de hold som vil 

     have f.eks. sit tøj deroppe. Der etableres fælles bokse til bolde strl. 3 - 4 og 5. Bolde tages med  

     ud på banerne i boldtasker el. boldnet.  

     Der opfordres til at man altid  har samme antal bolde med ind som man har taget ud, så vi ikke  

     får boldspild.    

     Alle kegler og toppe står ude til fælles afbenyttelse - også der alt ind efter træning ! 

     Spred ikke låsekoden ud til andre end de som bør have adgang til boldrummet !! 

 

9.  Børneattester.  Alle frivillige over 15 år skal hvert andet år aflevere Børneattest.  

 

10. Informeret om at vi har lagt en kontingentøgning på 50,- kr / halvår på alle ungdomshold. Dette 

      dels pga. at vi har en noget stam økonomi, dels fordi vi kommer til at få visse udgifter til spil på 

      Kommunens kunstgræsbaner. Klubben vil da formodentlig yde et tilskud, og resten bliver egen- 

      betaling. 

 

11.  Der afholdes Fodboldskole i uge 26 (første uge i sommerferien) i DGI regi som vanligt. 

       Nogle trænere påpegede at nogle af instruktørerne sidste år ikke var gode nok, og det er ledel- 

       sen godt klar over. Der arbejdes i år med at finde bedre / fuldt kompetente instruktører. 

 

12.  Fastholdelsesaktiviteter. Informeredes om at på de ældre hold hvor der af mange grunde be- 

       gynder at blive frafald, vil vi opfordre til at arrangere sociale tiltag, med f.eks. fællesarrange- 

       menter for drenge og piger, ture, overnatning i Hallen o.lign. Vi har en mindre økonomisk pulje 

       afsat til dette som kan søges fra hos bestyrelsen. 

 

13.  Diverse 

       Vi har fået en forespørgsel fra Flygtningeforlægningen på Rebild Park, om vi kan modtage  

       nogle drenge som gerne vil spille fodbold. Vi har udtalt at vi gerne modtager disse i den ud- 

       strækning trænerne kan magte det. Gjordes preliminært aftale med U15 og U16-trænerne at vi 

       arbejder videre med ideen. Der tages kontakt med forlægningen. 

        

       Efterlystes gode træneruddannelser for specielt trænere for ældre hold. Henvises til at tage 

       hjælp af Ungdomskonsulenten, og vi tager også imod tilbud fra Aab-talenttræner. Jens Holm 

       arbejder videre med en sådan aften her i foråret. 

 

       Vi får på FaceBook-siden lagt et billede ud på ny klubdragt som Intersport sælger. Trænerne  

       må anmelde interesse for om Intersport skal komme ud til os, eller lægger nogle prøvedragter 

       i Hallen. 

 

       Lars Nielsen pointerede, at al kommunikation/information til trænerne fremover lægges på 

       FaceBook-siden Trænerhjørnet. Det gælder bl.a. kampprogram, stævner. 

       Alle andre informationer på Hjemmesiden.   

 

                                                                                             Referent:     Søren Bojesen 


