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Denne håndbog indeholder de praktiske oplysninger og de værdier vi i EB Fodbold Ungdomsafdelingen arbejder ud fra i det daglige arbejde. Denne
håndbog gør det muligt for alle at se hvilke spændende ting vi arbejder med i EB Fodbold Ungdom og er tiltænkt som et udgangspunkt for et opslagsværk,
som alle forældre, trænere og bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede kan orientere sig i. Alle er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen med
konstruktive nye ideer og udviklingspunkter, da håndbogen løbende blive redigeret og opdateret.

Målsætning for EB Fodbold Ungdom
Det er EB Fodbold Ungdoms mål, at give børn og unge sportslige oplevelser og udfordringer i et miljø, hvor fællesskabet står i centrum, og hvor
fodboldspillet er rammen for fællesskabet.

Vision
Med sammenhold, glæde og respekt - vil vi skabe en Engesvang klubkultur for alle.

Den gode hensigt
Rummelighed og udfordringer.
EB Fodbold Ungdom er en breddeklub, og vi ønsker at kunne tilbyde kvalificeret træning på et passende niveau til alle medlemmer, og vi ønsker at sikre, at
både øvede og begyndere inden for de forskellige årgange kan finde passende udfordringer.
En evt. niveaudeling inden for en årgang skal dog altid ske under passende hensyntagen til det sociale fællesskab på årgangen og årgangen vil som
udgangspunkt altid træne sammen og følges ad til de fælles stævner, uanset at spillerne deltager i forskellige turneringer eller rækker.
Således håber vi, at EB Fodbold Ungdom kan være med til at give medlemmerne i EB Fodbold Ungdom en positiv oplevelse af foreningslivet, hvor man
tilgodeser både det sociale fællesskab og den enkelte spillers udvikling som fodboldboldspiller.

Det sociale aspekt og den spillemæssige udvikling.
Det vil være naturligt på nogle årgange at tilmelde hold i forskellige rækker for at give passende udfordringer til alle spillere. Selve træningen skal dog som
udgangspunkt foregå samlet, således at årgangen får fælles oplevelser som medlemmer i EB Fodbold Ungdom.
Det kunne organiseres således: Optakt med fælles opvarmning, derefter niveaudelte øvelser og småspil og afslutningsvis måske en fælles aktivitet som
f.eks. kamp eller andet, før der fælles bliver sagt tak for i dag.
På årgange med mange spillere, på mange niveauer, vil opgaven evt. kunne løses af et trænerteam, som sammen planlægger træningen og de øvrige
opgaver.
Til diverse stævner er det vigtigt, at det sociale aspekt tilgodeses f.eks. igennem fælles transport og samvær imellem kampene.
Den anerkendende tilgang
I Fodbold Ungdom er der en forventning om, at trænere, spillere og forældre har en anerkendende tilgang til hinanden og bakker op om aktiviteterne i
klubben.
Det betyder, at det sprog der benyttes til at tale med, til og om hinanden, i alle sammenhænge er præget af en ordentlig tone – og at man har konstruktive
hensigter.
Det betyder f.eks. at forældrene, under kampene, kommer med rosende tilråb til spillerne – også gerne til andre end deres egne børn. Det betyder
endvidere, at træneren dirigerer spillet og træningen med præcise og konstruktive anvisninger og at spillerne under ingen omstændigheder taler grimt eller
nedsættende til eller om hinanden.

Adfærd og konsekvenser
Hvis enkelte medlemmer har et sprogbrug eller en adfærd, som falder uden for almindelig god opførsel, kan træneren fx bede spilleren gå til timeout uden
for banen, indtil vedkommende forhåbentlig igen er klar til at indgå i fællesskabet.
Hvis en spiller udviser en adfærd, som træneren vurderer som særlig slem eller gentagne gange f.eks. bruger dårligt sprog, har træneren klubbens fulde
opbakning til at sende spilleren væk fra træning og kamp. Efterfølgende beslutter træner og bestyrelse hvorvidt og under hvilke forhold spilleren kan
fortsætte i klubben.

Mobbepolitik i EB Fodbold-Ungdom
Mobning – definition:



En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger enten fysiske og/eller verbale, fra én
eller flere personer.
En person er mobbet når han/hun holdes ude fra fællesskabet.

Mobning – kendetegn og eksempler:







Aktiv – synlig forfølgelse
Passiv – den mere usynlige og tavse udelukkelse
Fysisk vold – skub, slag, spark
Mobiltelefon – optagelse af samtaler, fotografering under bad
Ord, trusler og hån, som er ubehagelige, enten direkte eller via sms/face book
Brug af grimasser og gestus, vender ryggen til

Handleplan:
I EB Fodbold Ungdom tolererer vi ikke mobning, og alle i klubben bør straks gribe ind og standse eventuel mobning med det samme. Om nødvendigt kan
man bortvise spiller(e) fra den pågældende træning og efterfølgende inddrage bestyrelsen.
Når vi opdager mobning:
 Trænerne har samtaler med mobberne og mobbeofrene.
 Trænerne har samtaler med de indblandede spilleres forældre.
 Trænerne inddrager hele holdet, da alle ofte er bekendt med mobningen og en løsning er et fælles ansvar.
Hvis træneren ønsker det, er bestyrelsen meget gerne behjælpelig ved håndteringen af ovenstående.
Hvis mobningen ikke stopper:
 Bestyrelsen indkalder træner, mobbere samt forældre til et møde.
 Konsekvensen kan være, at bestyrelsen beder forældrene til mobberne om at finde en anden klub til deres barn.
Konflikter og drilleri:
 Konflikter og smådrillerier opfatter vi ikke som mobning
 Konflikter er ofte små uoverensstemmelser, der foregår mellem nogenlunde lige stærke parter.
 Konflikter kan kræve mægling fra de voksne.

Inspiration og fokusområder til trænere og holdledere
Vi vil gerne benytte chancen til at sige tak til trænere, hjælpetrænere og holdledere – tak for jeres indsats og engagement i arbejdet med vores spillere –
uden jer gik det ikke! Opgavefordelingen mellem træner, hjælpetræner og holdleder aftales indbyrdes. Følgende kan betragtes som et udgangspunkt:
DBU har lavet en gratis app ”Kampklar”. KampKlar er et gratis online værktøj som hjælper trænere/holdledere med at administrere opgaver og styre
kommunikationen på et hold. Turnerings- og spillerdata opdateres helt automatisk! Du kan blandt andet kommunikere med forældrene om, hvem der
kører til en udekamp, hvem der vasker tøj og hvem der tager frugt med til kampen. Se mere på www.dbu.dk /Kampklar eller under afsnittet
”kommunikation…”
DGI har lavet en gratis app ”Mit DGI” som indeholder turneringsprogram, resultater etc. Søg ”Engesvang” og vælg Engesvang Boldklub, Fodbold” for at se
kampprogrammet for alle vores tilmeldte DGI-hold. Desuden kan ”DGI træner guiden” app (gratis) bruges til at se lektioner, øvelser, lege og spil.
Trænerens fokusområder:










Møder forberedt og omklædt til træning og kamp.
Kører efter gældende fartgrænser, f.eks. under kørsel til kamp.
Afholder sig fra at komme med negative kommentarer til spillere, modstandere eller dommer og sikrer at spillerne taler med respekt til hinanden
og modstanderholdet.
Opvisningsbanen (bane 2) skal skånes mest muligt og bruges derfor ikke til træning.
Har ansvaret for børnene (u9 og opefter) i 15. min. efter træningen, så børnene kan nå at komme i bad.
Det er hensigten, at træneren har deltaget på mindst et aldersrelateret fodboldkursus. Dette kan evt. foregå internt i klubben.
Trænerne disponerer over 25 kr. pr. spiller til et socialt arrangement, i løbet af året.
Afholder forældremøde og efterfølgende orienterer bestyrelsen ved behov for større holdændringer (fx indførelse af flere træningspas) på holdet.
Overholder EB Fodbold Ungdoms politikker vedr. mobning, alkohol og rygning.

Holdlederens fokusområder:


Tilstræber at medvirke i div. sociale og sportslige aktiviteter vedr. holdet.



Kan med fordel udarbejde kamp-, kørsels-, vaske-, telefonlister mv. og udfylde holdkort og indrapportere kampresultater til DGI eller DBU.



Kan være ansvarlig for kamptasken, dvs. sikrer at der er kamptøj, målmandshandsker, anførerbind, drikkedunke og isposer.



Er trænerens forlængede arm, f.eks. når en spiller bliver skadet, eller hvis der skal gives beskeder/informationer til spillere/forældre.



Overholder Ungdomsafdelingens politikker vedr. mobning, alkohol og rygning.

Forventninger til forældre:









Har en konstruktiv tiltaleform over for klubben, træner og de øvrige spillere og forældre.
Respekterer trænere og dommer og i det hele taget udviser fairplay.
Deltager i de møder trænere og/eller bestyrelsen indkalder til.
Hjælper med forskellige praktiske opgaver i forbindelse med kampe og stævner (kørsel, dommer, tidtager, frugt og evt. kaffe ordning)
Hjælper til med den daglige træning hos de yngste spillere, hvis der er behov for det.
Bakker op om og ved behov samarbejder om at planlægge sociale arrangementer for spillerne (fællestræning, fællesspisning og div. samlinger
for holdet og hele klubben).
Bestyrelsen er meget optaget af at indgå i en åben dialog med både forældre og trænere, uanset om vi er enige eller ej. Konkrete sager på de
sociale medier betragter bestyrelsen ikke som dialog og sådanne sager ønsker bestyrelsen ikke at kommentere på.

Trænerafregning
EB Fodbold Ungdoms trænere skal ikke betale kontingent for de børn der spiller på det hold, som de træner. Bestyrelsen tilstræber at afholde et
trænerarrangement en gang om året. Påskønnelse af træneres og holdlederes indsats, i form af evt. gaver eller træningstøj, varierer fra sæson til sæson.

Materialer
Til hvert hold hører ét sæt spillertøj bestående at bluser og bukser, herunder også en målmandstrøje, målmandsbukser og målmandshandsker. Desuden
skal der i hvert skab være markeringskegler, dunke og overtrækstrøjer.
Vær opmærksom på:







At hvert trænerteam tildeles én kode til årgangens skab og én chip til boldrum. Nøglerne skal afleveres igen til den materialeansvarlige.
At aflevere alle bolde og spillertøj ved sæsonafslutning, så materialeansvarlige kan optælle og evt. bestille nyt til næste sæson.
At alle bolde samles sammen efter hver træning. Hvis boldene forsvinder eller hvis der er for få bolde i forhold til børn, kontaktes den
materialeansvarlige, så der kan bestilles nye.
At bolde pumpes op med den boldstuds som hvert hold får tildelt til kompressoren i boldrummet. Brug et par dryp olie som står ved kompressoren
når nye bolde skal pumpes første gang, således den holder mere tæt.
At trænere, der mangler en fløjte, kan rekvirere en ved sæsonstart.
At boldrummet løbende holdes rent og pænt og rydde op efter sig.

Tilmelding til turneringen og stævner
Tilmelding til hovedturneringerne i DGI og DBU varetages af afdelingens kampfordeler eller trænerne selv, efter aftale. Der foretages tilmelding til
udendørssæsonen umiddelbart før skolernes sommerferie, og til indendørssæsonen umiddelbart før skolernes efterårsferie (uge 42). Tilmelding til diverse

én-dagsstævner og Cups foretages af trænerne selv. Det er muligt at deltage i fx Kibæk Cup og 2 øvrige stævner til en pris på ca. 450 kr. pr. sæson.
Tilmelding til yderligere stævner er med forældre-egenbetaling.
Stævner i nærområdet kan findes på www.dgi.dk under fanen midtjylland eller på www.dbu.dk under fanen turneringer og stævner.

Børneattest
For at man må fungere som træner eller holdleder, skal man udfylde en børneattest. Attesten behandles fortroligt, jævnfør lovgivningen på området.
Indsamling af attester foregår ved sæsonstart.

Alkohol- og rygepolitik
Engesvang Boldklub har ikke en overordnet fælles alkoholpolitik. Derfor har Fodbold Ungdom vedtaget sin egen politik på området. Afdelingen har vedtaget
en nul-alkohol-politik, hvilket betyder, at trænere, holdledere eller andre som har fået tildelt et ansvar for børn i forbindelse med arrangementer (træning,
stævner, klubaftener, m.m.) i klubregi ikke må nyde alkohol i forbindelse med disse. Desuden må der heller ikke være nydt alkohol, inden man får
overdraget ovennævnte ansvar.
Rygning skal ikke foregå sammen med spillerne.

Klubhuset
Ønsker træneren at benytte klubhuset i forbindelse med et arrangement, kan dette bookes ved at kontakte halbestyreren. EB Fodbold Ungdom deler med
Engesvang Fremad et musikanlæg, som kan benyttes til sociale arrangementer. Kontakt bestyrelsen for nærmere information. Der afholdes et
klubhusmøde hvor EB Fodbold Ungdom deltager og der kan tages emner op med de afdelinger der benytter klubhuset.

Information og kommunikation





www.engesvangboldklub.dk / Fodbold Ungdoms hjemmeside. Her finder bl.a. spillertilmelding sted under fanen ”Tilmelding”.
www.conventus.dk Alle trænere og holdledere får tildelt adgangskode til Conventus, hvor spillerne fremgår og der kan sendes mail fra.
www.facebook.dk/ Følg os på ”EB fodbold trænere” (lukket gruppe) og ”Engesvang Fodbold Ungdom”
www.dbu.dk Find: ”fodbold app” (gratis) se træningsøvelser, turneringer, stillinger og nyheder

 www.dgi.dk Find: ”Mit DGI” app (gratis) med turneringsprogram etc. ”DGI træner guiden” app (gratis) se lektioner, øvelser, lege og spil
 www.minidraet.dgi.dk Find kampprogram, stillinger og resultater

Indendørs fodbold
Der tilbydes indendørs træning højst en gang om ugen, dels for at tilgodese klubbens vintersportsgrene, men ligeledes for at passe på spillere og trænere.
Piger og drenge kan med fordel træne sammen omkring teknik og taktik. Efter skolernes efterårsferie (uge 42) har EB Fodbold Ungdom rådighed over hallen
om fredagen i tidsrummet kl. 14:00 til 17:00 og fra 19:00 til 20:00. Ledige tider ud over denne ramme kan aftales med halbestyreren og kan ses på
www.engesvanghallen.dk under fanen ledige tider. Det bør tilstræbes at træningstiderne ikke ligger på samme tidspunkt som træningstiderne i andre
afdelinger i samme årgang. Stadomen i Ikast er også mulig at benytte. Der kan tilmeldes til indendørsturnering, men det er dyrt og det bør overvejes om
stævner kan dække behovet.

Kontingentoversigt
Kontingenterne er gældende for hele sæsonen, som går fra sommer til sommer. Indendørs fodbold er indberegnet kontingentbeløbet og der indgår
endvidere mulighed for deltagelse i 2 stævner samt Kibæk Cup til en pris på ca. 450,-.
Kontingentet betales på Engesvang Boldklubs hjemmeside under fanen Fodbold Ungdom/tilmelding. Hver spiller kan have max 3 prøvetræninger, hvorefter
der opkræves kontingent. Det er ikke en træneropgave at rykke for kontingentbetalingen, men orienter bestyrelsen, som vil tage kontakten og rykke for
kontingentbetalingen. Der kan betales med både masterkort og dankort.

Kontingentoversigt for sæson 2017/18:
Hold
Kontingent

U5/6
400 kr.

U7 (P)
600 kr.

U7 (D)
600 kr.

U8 (P)
600 kr.

U8 (D)
600 kr.

U9 (D)
600 kr.

U10 (D)
800 kr.

U12 (D)
800 kr.

U13 (D)
800 kr.

U15 (P)
800 kr.

U15 (D)
1000 kr.

Bestyrelsen
Kasserer (uden for bestyrelsen): Karina Sørensen, Lundsvej 30 i Engesvang, tlf.: 60604517, @: scs.regnskab@gmail.com

Jesper Faurholt Kristensen

Morten Bøjlesen

Mikael Rosenbeck

(Turnering)

(Materiel)

(Trænerkontakt)

Granallé 26A

Ågade 12

Emil Ernsts Vej 30

Tlf. 31385118

Tlf. 28699548

Tlf. 26289335

Mail: sixfeetunder60@gmail.com

Mail: mbojlesen@gmail.com

Mail: mikaelrosenbeck@gmail.com

Michael Pape Sørensen

Anna Lund Rasmussen

Britta Aagaard Knudsen

(Materiel)

(Stævner, kurser)

(Baner)

Dahlsvej 30

Emil Ernst Vej 62

Peter Svinths Vej 45

Tlf. 21795386

Tlf. 51265159

Tlf. 20326034

Mail: papesorensen@gmail.com

Mail: anna7442@gmail.com

Mail: brknu@ikast-brande.dk

Hold og træneroversigt, foråret 2018:
Årgang/køn
U5-6 Mix
U7-8 Drenge
U8 Piger
U9 Drenge
U10-11 Piger
U10-11 Drenge
U12 Drenge
U12-13 Piger
U14-15 Drenge

Hold
(U6)
3-mands
(U8)
5-mands
(U8)
5-mands
(U9)
2x 5-mands
(U11)
8-mands
(U10)
8-mands
(U12)
8-mands
(U12)
8-mands
(U15)
11-mands

Træningstid
Man 16.30-17.30
Tors 16.30-17.30
Tirs 17-18
Tors 17-18
Man 16-17
Tors 16-17
Tirs 17-18
Tors 17-18
Man 17-18
Ons 17-18
Man 16.30-18
Ons 16.30-18
Tors 17-18.15
Man 17-18.30
Tors 19-20.30

Træner/holdleder
Morten Bøjlesen
Morten Kroman
Michael P. Sørensen
Kent V. Wurtz
Lærke R. Haakonsson
Søren Lauridsen
Tonny Sørensen
Gustav/Kasper
Anne Gro Thomsen
Jesper H. Sørensen
Jesper F. Kristensen

Telefon
28699548

Mail
mbojlesen@gmail.com

21795386

papesorensen@gmail.com

51502239
28932688

slauridsen22@gmail.com
Tonny4@hotmail.com

42178784
28710432
31385118

Annegrothomsen@gmail.com
Jesperhoso@hotmail.com
Sixfeetunder60@gmail.com

Majbrit Schou
Jimmi Jensen
Karsten B. Hedevang
Kasper
Morten Wang
Gert Schougaard

28122715
20738809
40375053

ms@herning-gym.dk

31909380
61727605

smwh69@gmail.com
gertschougaard@hotmail.com
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Kontaktoplysninger til samarbejdspartnere:
Engesvang Hallen: Daglig leder Michael Lindved, tlf.: 40196857
DGI Midtjylland, Glarmestervej 18, 8600 Silkeborg, tlf.: 79404350.
DBU Region 2, Mozartsvej 9, 7500 Holstebro, tlf.: 89399920
Ikast Kommune: Banepleje: Teamleder Lars Højgaard, entreprenørgården Grøddevej 27, 7400 Ikast, tlf.: 99605152, lhhan@ikast-barnde.dk

Forskelle på DBU/DGI
Emne

DBU

DGI

Hovedkontor

DBU Jylland, Region 2 beliggende i Holstebro

DGI Midtjylland i Silkeborg

Vigtige datoer/tilmeldingsfrister

Frist efterårsturneringen: Medio juni

Frist efterårsturneringen: Medio juni

Frist indendørsturnering + futsal: Medio
september

Frist indendørsturnering: Primo oktober
Frist forårsturneringen: April

Frist forårsturneringen: April
Alderstrin/klassetrin

Alder har førsteprioritet og 2 spillere på 8mands og 1 spiller på 3- og 5-mands må
anvendes i kvartalet før den pågældende
aldersgruppe.
Dispensation kan søges til 2 spillere i 8-mands
og 1 spiller i 3- og 5 mands som er født året
før 1/10 (med skriftlig ansøgning).

Klassetrin har førsteprioritet uanset alder.
(Klasseliste kan bruges som dokumentation
over for modstander).
Dispensation for op til 3 spillere, mail DGI for
begrundelse, ellers 2 former (skriftlig
ansøgning):
1) Navngiven spiller (ret til kval. sig videre)
2) Ubegrænset antal spillere (ikke blive
puljevindere).

Spilleformer:

3.3 = U5 til U8 drenge og U7 til U8 piger

3.3, 5:5 og 8:8, men:

5:5 = U8 til U13 drenge og U8 til U13 piger

- mulighed for fx både 3- og 5-mands i U7

8:8 = U11 til U19 drenge og U11 til U19 piger

- mulighed for fx både 5- og 8-mands i U10 +
11

U14 og opefter spiller 11-mands – dog
tilbydes der som supplement 8-mands
kortbanefodbold i alle rækker.

Kampresultater/stillinger:

U5, U6 og U7 spiller 3-mands – her vises eller
registreres slet ikke resultater og der er også
kun et niveau, da det er vores opfattelse at
disse kampe i forvejen er jævnbyrdige (spiller
også kun 10 min. pr. kamp / 3 kampe pr.
stævne).
U8, U9 og U10 spiller 5-mands – her vises ikke
resultater, men de skal registreres. Der
tilbydes 3 niveauer (A, B og C) i alle rækker.
Efterårsturneringen ombrydes efter
afslutning til nye niveauer i foråret 2016.

11-mands afprøvet med succes i år for U1314 (2 årgange slået sammen)

Kampresultater indberettes på alle årgange af
det hold der står først på telefon 38383030
eller på mail http://mobilresultater.dgi.dk af
hjemmeholdet umiddelbart efter kampens
afslutning.

U11, U12 og U13 spiller 8-mands – der vises
ikke resultater i U11 og U12 rækkerne. Der
tilbydes 3 niveauer (A, B og C) i alle rækker.
Efterårsturneringen ombrydes efter
afslutning til nye niveauer i foråret 2016.
Guldmedaljer til samtlige spillere fra U6 til
U12 ved sæsonafslutning (sendes til
kampfordeler).
Indberetning af kampstillinger og
kampændringer

Via Kluboffice eller mail til kontoret.

Medaljer til U6 mix og U7 drenge og U7-U9
piger ved turneringens afslutning

Via Foreningsportalen eller kontakt til
kontoret.
Klubben aftaler selv nyt spilletidspunkt med
modstanderholdet. Alle flytninger skal
meddeles turneringslederen senest på
oprindelig kampdato.

Kamprunder pr. ½-sæson

3:3 = 3 runder (U6+7)
5:5 = 4 runder (U8+9) + 2 træningskampe før
sæsonstart
5:5 og 8:8 (U10) = 6 runder + 3
træningskampe før sæsonstart

Op til U7 drenge og U9 piger spilles i runde a
2 kampe ca. hver 14. dag.

Fra U8 drenge og U10 piger spilles 1 kamp
hver uge.

5:5 og 8:8 (U11+12+13) = 7-10 runder + 3
træningskampe før sæsonstart.
Kampdage

5:5 på hverdage, men U9 drenge A samt U10
dreng/pige A kl. 10.00 på lørdage
8:8 på hverdage, men U11 drenge A og B, U12
drenge A og B samt U12 piger A på lørdage kl.
10.00

På hverdage, dvs. mandage, tirsdage og
onsdage. Hjemmekampe kan ønskes ændret
inden tilmeldingen.

