Politik nr. 2

Opgaver for trænere og ledere i BSF
Oversigt over nogle af trænerens/lederens opgaver i punktform
 Håndbog for trænere/lederes findes på hjemmesiden under: Værktøjer ->Håndbog.
 Spilerne skal være medlem for at spille i klubben. Husk derfor med jævne mellemrum at ajourføre
medlemslister. Nye spillere skal udfylde indmeldelsesblanketten. Den forefindes på hjemmesiden
under: Værktøjer -> Indmeldelsesblanket.
 Udmeldelse skal ske på mail til kontoret på info@bsfodbold.dk
 Husk at kun trænere og ledere har adgang til boldrum, tøj og vaskerum.
 Husk at aflevere bolde og rekvisitter efter endt brug. Ved bortkomne redskaber SKAL folk i
boldrummet have besked.
 Husk at rydde op på banerne efter brug (mål osv. skal på plads). Det er IKKE din "efterfølger",
der skal gøre dette.
 Husk at der IKKE er adgang i støvler efter træning og kamp i omklædningsrum og klubhus.
Støvler og lignende rengøres ved de udvendige vandhaner.
 Husk at tjekke om der er ændringer i kampafviklingen. Der kan forekomme ændringer i forhold til
DBU/SBU kampprogram. Ved udebane kontroller venligst, om der skal andre trøjer med.
 Husk spilledragter til kampe. Sørg for at tælle tøjet inden aflevering til vaskeri/boldrummet (for de
hold, der er med i den ordning). Ved bortkomne redskaber SKAL folk i boldrummet have besked.
Der lånes ikke af andre hold, medmindre det er aftalt med det pågældende hold.
 Husk altid at udfylde hold-/kampseddel (trænings- og turneringskampe) samt at aflevere kopi i
postkassen ved kontoret i klubhuset. På udebane skal man huske at få en kopi af holdkort. På
hjemmebane skal der indtelefoneres resultat. Manglende, eller for sen indtelefonering, medfører
bøde til klubben.
 Husk at inddrage forældrene mest muligt i holdets og klubbens aktiviteter. Klubben afhænger af
frivillig hjælp.
 Husk at du hellere end gerne må videreuddanne dig som træner - tjek mulighederne med din
årgangskoordinator/holdleder.
 Husk at konstruktiv kritik (ris og ros) eller forslag altid er velkommen, kan rettes til bestyrelsen.
Snak i krogene fører kun rygter og dårligt samarbejde med sig. (Jokes og kritik, ironi er naturlige
ting og velkomne, men ikke sarkasme og nedladende vendinger eller personlig kritik; vi kritiserer
ikke på køn, religion eller seksualitet).
 Husk at trænere og ledere i klubben er rollemodeller for vores medlemmer. Derfor er det vigtigt,
at vi hjælper og støtter børnene med positive tilråb.
 Husk at dommeren også er et menneske, derfor skal "brok" være konstruktivt og på en pæn
måde. Det er vigtigt at spillere og træner altid udviser fairplay overfor dommere og modstandere
 Husk at du altid kan spørge årgangskoordinator/holdleder eller bestyrelsen om hjælp.
 Henvendelser fra pressen og udtalelser til samme, skal altid vendes med et medlem af
bestyrelsen. Det er som udgangspunkt kun bestyrelsen, som udtaler sig.
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