
 

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen . 
 

 

 

Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen 

en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt. Rigtig 

hjertelig velkommen til jer, vil glæder os til at samarbejde med jer.  

 

 

 Trænerkursus d. 20/3: Dette kursus er nr. 2 kursus i rækken af kurser, der til 

sammen giver c-licens. Det er dog ikke nødvendigt at deltage i alle kurserne, 

de er også tilrettelagt sådan, at man kan vælge dem, der har mest relevans for 

éns træning og hold. Vi har rykket lidt på fristen for at få flest muligt med og 

har aktuelt 11 deltagere. 

 Tilmelding til forårsturneringen. Tilmeldingen er sket. Jan sender 

oplysningerne om turneringerne videre til trænerne lige så snart, han modtager 

dem. Dem der mangler at tilmelde hold, kan stadig nå det. Man henvender sig 

blot til Jan hurtigst muligt.   

 Info om trænerregistrering på Conventus. Er man ikke registreret som medlem 

af Frem, går man ind på hovedforeningens hjemmeside under ”Mit login". 

Derefter skriver man til Nina på ninavedsoe@gmail.com og oplyser navn og hold. 

Nina skaffer jer derefter et trænerlogin til selve Conventus. I skal have gjort 

dette inden d. 25/3, så vi kan samle tilmeldingen af alle de nye trænere i en 

omgang.  

 Conventus. Vi må bede om, at man når man har adgang til sine holdoplys-

ninger på Conventus, holder øje med at alle spillere bliver tilmeldt, og at der 

bliver betalt. Har man som træner ubehag med opgaven, eller lykkes det ikke at 

få enkelte til at betale, får man bestyrelsens kontaktperson til at tage affære. 

Det er vigtigt at alle spillere er registrerede, da det er oplysningerne i 

Conventus, der ligger til grund for vores kommunale deltagertilskud, ligesom 

de nye elektroniske holdkort skal laves via Conventus. Der ligger en vejledning 

på vores egen hjemmeside. Nina kikker lige på, om den er up to date. 

 Dommersituationen. Fra og med U13 er der sorte dommere. Tildeling og 

aflønning foregår automatisk. I DGI-regi kan det dog være nødvendigt at 

henvise dommeren til cafeteriet, hvor han vil kunne få udbetalt sin løn. Enkelte 
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hold under U13 med særlige behov kan få tildelt sort dommer efter aftale med 

Jan. Er man helt uden dommere, henvender man sig til Jan, der hjælper med at 

finde en.     

 Standerhejsninger: Lørdag d. 7/3 U10 til U15 kl. 10. 21/3 for de små kl. 10. Vi 

hejser flager, spiller en times tid, og så er der hyggelig spisning i cafeteriet 

bagefter. 

 Skadesreducering: Birch har fået en henvendelse fra Lasse, der er uddannet 

fysioterapeut, og som arbejder i Grey Institute. Her udvikler man et 

opvarmningskoncept, der har fokus på skadesreducering med særlige øvelser, 

der kan forberede børnene bedst muligt på fodboldspillet. Han spørger, om 

holdene vil være med i en empiri, der kan afprøve konceptet. Det er baseret på 

en app, der gennemgår øvelserne, og henvender sig til de 6-13 år. Det starter 

med en test på børnene, og det slutter ligeledes med en test, der gerne skulle 

vise en forbedring i muskulatur, motorik m.v. Alle ønsker at deltage. 

 Der er en forespørgsel fra Rasmus Schrøder, U13, som gerne vil være 

hjælpetræner. U5-6 drenge og piger slår til. U7 mangler også en hjælpetræner. 

Nina undersøger, om der kan skaffes flere. 

 Vildbjerg Cup. Invitationsbrevet er klar på hjemmesiden. Man kan komme 

med fra U8. Kan man ikke stille et helt hold, kan man se på Vildbjergs 

hjemmeside og evt. søge flere spillere. Man kan evt. også udveksle spillere 

mellem hold, men kun med yngre spillere på ældre hold. Vi pointerer, at 

Vildbjerg er en social tur, der tilbydes alle spillere i klubben. Vi har fælles lejr, 

fælles telt, spisning m.m. og der er tradition for, at flere familier også holder 

ferie på Vildbjerg. 

 Pengepuljer: Frems Venner har efterladt Frem Skørping en pose penge i 

omegnen af 350.000 kr. Der kan søges penge til mange forskellige formål i 

denne pulje, det er vist kun fantasien, der sætter grænser, så har man gode 

ideer, så kom frem med dem. 

 Ved problemer af materiel art, henvender man sig til halinspektøren, Bjarne. 

Jan sørger for, at lyset på lysbanen kommer til at virke. 

 Træningstider og Baner: Birch sender den endelige plan rundt, som I bedes 

gennemgå den og melde tilbage, hvis der er ændringer. Den færdige plan 

lægges på hjemmesiden. Man kan bytte indbyrdes, men laver man permanente 

ændringer, skal det meddeles til bestyrelsen. Målmandstræning: Mia 

planlægger et tilbud i forhold til den endelige plan og laver en invitation med 



 

alle de nødvendige oplysninger. Mia efterlyser en assistent, hvis nogen skulle 

kende én.  

 Ungdomskonsulenten. Henrik er her stadig og kan bruges til træning med 

mere.   

Diverse:      

Sommerbluse til trænerne, trænerne mangler kortærmede 

træningsbluser, så man kan se, hvor man kommer fra, evt. i en anden 

farve. Bestyrelsen prøver at forhandle en god pris i Intersport og sender 

en besked ud efterfølgende. Man kan så melde tilbage, hvis man er 

interesseret. Det undersøges også, om det evt. kunne være en 

sponsoropgave. 

 

Forlænget indendørssæson, er på plads. Vi vil gerne fortsætte til næste 

sæson også. Vi skal dog være skarpere på, at tilbuddet rent faktisk 

benyttes, også selvom det er godt vejr. Ellers ”strander” Bjarne med 

personale i hallen til ingen verdens nytte. Det må man også gerne 

overveje i forhold til de resterende træningsgange i indeværende sæson. 

   

Boldvogne: Synspunkter: Der efterlyses fælles bolde i nummerstørrelse, 

vogne, der kan lette transporten til og fra banerne. Vil fælles bolde betyde 

større eller mindre svind? Senior vil gerne have eget skab/bolde men 

gerne vogn. Det anføres at træningsudstyret vil være godt at kunne 

transportere på vogn. Jo flere spillere, jo større brug for bolde – derfor 

godt med adgang til et stort lager = Fælles bolde i størrelsesorden. Tre 

skabe med boldnr. 3-4-5 og overtrækstrøjer. Birch og Jan arbejder videre 

med forslagene. Vi kan dog i udgangspunktet ikke lave voldsomt om på 

boldrummet. Nøgler til skabe skal fås via Bjarne. Mangler man nøgle, 

skal man henvende sig til Jan, der går videre til Bjarne.   

   

Børneattest: Alle der arbejder frivilligt i klubben skal aflevere en 

børneattest. Der læses op! Det tilstedeværende udfylder. Bestyrelsens 

kontaktpersoner tager sig af resten. 

 

Old Boys 40+ mangler spillere. Der opfordres til, at man melder sig, 

og/eller lader budskabet gå videre til potentielle nye spillere, så vi kan 

bevare kontinuiteten i OB-afdelingen. 



 

   

Hjælpetrænere: Vi skal vide, hvem der er hjælpetrænere, så vi kan sende 

beskeder via mail til dem. De får gratis kontingent og en træningsdragt. 

Man kan prøve dragter i cafeteriet, gælder også nye trænere. Når man har 

fundet den rette størrelse, henvender man sig til Søren, der skaffer 

dragterne. Der er ikke egentlig aflønning af hjælpetrænere, men de særligt 

ihærdige og dygtige kan få et gavekort på 500 kr. for en god og stor 

indsats. Der udover er der til alle trænere Fitness rabat. Man køber et 

medlemskab på minimum 3 mdr. og får så det dobbelte. Det vil sige halv 

pris. 

   

Forældremøde: Vi opfordrer til, at man holder forældremøder. Et punkt 

kunne være at skaffe hjælpere til Rebild-løbet, der efterhånden er det 

eneste arrangement, fodboldafdelingen er involveret i. Vi stiller med ca. 

12 hjælpere til dette arrangement. Det er i det hele taget vigtigt med god 

kommunikation til forældre og spillere, så alle ved, hvad der sker på 

holdet. 

 

Fredagstider: er populære blandt børnene, men vi kan nok ikke få så 

mange tider. Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med at få de tider, der 

kan lade sig gøre. Vi kan deltage i det fælles indendørsplanlæg-

ningsmøde, så kan vi se, om der er mulighed for at få tider på 

hverdagsaftenen. Problemet på hverdagsaftener er dog altid banderne, 

hvilket ikke er et problem om fredagen. Man kan evt. også spille Futsal, 

der ikke kræver bander. 

 

Tom hal: Når man er til stævner, er hallen tom, kunne man lave ex. en 

facebookside, hvor man kunne melde, når man ikke bruger tiden? Ideen 

gives videre. 

   

Stævner: Nina anmoder om, at man også selv holder regnskab med, hvor 

mange penge der bruges på stævnedeltagelse, da det er svært for hende at 

holde det store overblik. Ved at sende faktura til Nina inden udbetaling, 

sikrer vi, at alle får en nogenlunde lige del af kage i forhold til stævne-

deltagelse. Det nemmeste er, at man selv lægger ud. 

   



 

Sponsor, Henrik Studsbjerg: ringer til de enkelte hold i nær fremtid for 

at høre, om man mangler noget. Princippet er, at man arver tøj først. Når 

tøjer er for småt, for slidt og ingen andre kan bruge det, får man et nyt 

sæt.  

   

Brug af ”vores” klublokale: Der har været en forespørgsel på, om man 

måtte anvende lokalet med pokalerne til et afslutningsarrangement med 

medbragt kage. Lokalet er ikke som sådan vores, men Bjarne vil gerne 

være åben for at skabe mere klubliv, arrangementer, tilbud m.v. så der 

også købes i cafeteriet. Jan arbejder i øjeblikket på at få nogle aftaler med 

Bjarne om dette. Der efterlyses mere klubliv. Forslag: Luk bagsiden  af 

hallen og lav støvlevask ved hovedindgangen. Således skal alle forbi 

cafeteriet på vej til hal og omklædning, tilbud på øl m.m. Indretning af 

klublokale. Jan og Birch arbejder videre. 

   

Forslag om indendørs stævne hos os selv. Alle synes, det er en 

fremragende idé. Der laves et lille udvalg. Jens Røgen er tovholder, så 

henvendelse til ham, hvis man er interesseret i at hjælpe til. 

   

Hjælpetræner til U8 drenge: Man mangler en hjælpetræner efter 

sommerferien, ca. 15-16 år. Erik B. og Magnus arbejder videre med dette.  

 

Dette var ordene for denne gang, vi ønsker alle en god forårssæson. 

D. 6/3 2015, på bestyrelsens vegne: Nina Vedsø   


