Forældrehjælp
Da det er en klub drevet på frivillig hjælp vil det være nødvendigt, at
forældre hjælper til med træningen eller helt står for den i de mindre
årgange. I den forbindelse står Seest Boldklub til rådighed med råd og
vejledning og skulle der være interesse for trænerkurser sender vi også
gerne forældre afsted på disse kurser.
Det vil også være nødvendigt med hjælp til kørsel til kampe, trøjevask,
hjælp i forbindelse med kampe, som kampleder.

Turneringer/Stævner
I sommersæsonen bliver hver årgang tilmeldt en DBU turnering, hvor der bliver
spillet mod andre hold fra Kolding.
I vintersæsonen er der mulighed for at tilmelde sig indendørs stævner i
Kolding og omegn

Tøj
Det er forældrenes opgave at sørge for at spilleren er ordenligt påklædt.
Dvs. tøj efter vind og vejr. Det er ikke et krav, at man spiller i
fodboldstøvler, men en fordel.
Vi anbefaler at man medbringer: tøj til træning, fodboldstøvler, benskinner og
en drikkedunk.
I forbindelse med kampe, stiller Seest Boldklub en ens spillertrøje
tilrådighed, så man ligner et hold.

Kontakt
De vigtigste oplysninger er beskrevet her i folderen, man skulle der være
spørgsmål er du velkommen til at finde mere på:
www.seestboldklub.dk eller kontakte børneudvalget på mail:
borneudvalgetseestboldklub@gmail.com

Velkommen i
Seest Boldklub
U N G D O M S A F D E L I N G E N

Velkommen
Seest Boldklub byder både dig og dine forældre velkommen i
Boldklubbens fodboldafdeling.
Vi er en fodboldafdeling, som hele tiden forsøger at skabe et bæredygtigt
værdigrundlag, der appelerer til breddefodbolden, børne-, ungdom- og
senior fodbold.
Vi drives af udelukkende frivillige. Det er trænere, hjælpetrænere,
holdkoordinatorer, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer. De
varetager alle opgaver indenfor specifikke funktionsområder: børn, senior,
økonomi, sponsor, medie, admintration og materialer.

Vores målsætning
•
•
•
•

At
At
At
At

få så mange til at spille, drenge som piger
have glæden og legen med bolden i fokus
udvikle fodboldfærdigheder uanset niveau
efterleve DBU´s holdninger og handlinger

Børneattester
Alle frivillige skal have lavet en børneattest, det vil sige at man giver
samtykke til at Seest Boldklub kan få de frivillige tjekket i det centrale
kriminal register. Dette er pr 1. juli 2005 lovpligtigt, for at beskytte
børnene.

Indmeldelse
Ved start i Seestboldklub er de første 2-3 gange prøvetræninger. Det kan
godt være overvældende at starte på et fodboldhold og derfor mener
Seestboldklub, at det tager et par træninger at finde sig til rette. Derefter
melder man sig ind via vedlagte indmeldelsesblanket.

Kontingent
Kontingent bliver udsendt 2 gange årligt, primo maj og primo september.
Kontingentsatserne for de enkelte årgange findes på hjemmesiden.
Kontingentet går blandt andet til spillertøj, træningsrekvisitter og udstyr,
turneringer og stævner, mm.

Træning
Udesæsonen går fra påskeferien til sommerferie og fra sommerferie til
efterårferie. Træningen foregår på Seestboldklubs træningsareal på
Holbergsvej 50.

Træningstider - Udendørs
U6 til U8
1-1,5 time
U9 til U12
1-1,5 time

Turneringskampe ligger som regel i weekender

1 gang pr uge
2 gang pr uge

Indesæsonen går fra efterårsferie til juleferie og fra juleferie til påske.
Træningen foregår i hallen på Bakkeskolen, Seestvej 6.

Træningstider - Indendørs
U6 til U8
1 time
U9 til U12
1 time

Dertil kommer stævner, der spilles i weekenden

1 gang pr uge
1-2 gange pr uge

Kommunikation
Kommunikationen på de kan variere i forhold til hvordan de enkelte hold
har startet op.
Hvad man gør på det enkelte hold, er op til trænere, holdkoordinatorer og
forældre.

