Referat af forældre/spillermøde
Onsdag den 23/9-2015
1. Generelt
Jan fortæller at det er en fornøjelse at træne alle vores børn. Der kommer flere
spillere på holdet og et par stykker er kommet tilbage igen efter en pause.
Til kampe, vil vi gerne appellere til at forældre KUN hepper på holdet, og undlader at
råbe navne. Det er trænerne og KUN trænerne der råber navne på spillerne under
kamp. Spillerne skal lære at spille fodbold og de bliver stresset og frustreret over at
forældre råber navne.
2. Trænerhjælp
Da der er mange spillere til alle træninger (og det er jo super positivt), er der brug for
ekstra hænder til træning. Både til vintertræning og til foråret. Der er behov for at del
træningen op i mindre grupper, og det kræver ekstra hænder.
Har du lyst til at binde dig for en fast dag, så sig endelig til – skriv en mail til
helle.toxvaerd@dehlsen.dk, med navn og mobil og fødselsdato, og hvilken dag du
kan, så opretter jeg dig som træner.
Jacob Halling (Lucas Bojes) far, har tilbudt at komme til så mange vinter træninger
som muligt.
Michael (Andreas Mose) vil gerne hjælpe til mandage, også til vinter.
HUSK du skal bare have et par gummisko og lidt træningstøj, så skal Jan nok klare
øvelser etc.
3. Vintertræning
Efterårsferie: Træning som normalt
Vintertræning: Mandag, onsdag og fredag kl. 16,00 – 17,30 + fysisktræning (mere
herom senere)
4. Vinterturnering
Alt efter hvor mange der melder sig til trænerhjælp, vil vi tilmelde 1, 2 eller 3 hold til
vinterturneringen.
Da der er tilmelding til turnering den 29/9-2015, skal vi bruge forældre der vil melde
sig på at påtage sig at være træner til kampe på 2. og 3. holdet – til kampe.
Tilbagemelding til helle.toxvaerd@dehlsen.dk – haster pga. deadline.

5. Målsætning
Trænernes målsætningen med holdet er at få et så godt hold som muligt, der kan
spille i så høj en række som muligt.
Trænerne vil løbende hen over vinteren tage en snak med spillerne enkeltvis omkring
målsætning for den enkelte.
Forældre opfordres til at tale med sit barn omkring målsætningen, så spilleren er lidt
forberedt på hvad de det går ud på og hvad de selv gerne vil.
6. Mødedisciplin
Mødedisciplin er god for de fleste, men der er flere der skriver og SMS’er med en
masse dårlige undskyldninger for hvorfor man ikke kan komme til træning.
Trænerne vil gerne have at træningen bliver prioriteret hver gang, og som Jan siger
”Mor, elsker dig alligevel, du skal ikke melde træning fra, selv om mor har
fødselsdag”!
Fuld opbakning til skole og lektier, de skal selvfølgelig prioriteres. Og OK hvis der er
mange lektier.
7. Selvtræning
Der bliver snarligt blive udleveret et Selvtræningsskema, der skal udfyldes og
afleveres til Jan inden jul.
Efter sommerferien, har træningen båret præg af at der ikke var mange der trænede
de ”lektier” der blev givet for hen over sommeren. Spillerne var i klar dårligere form
efter sommeren end i foråret.
Forældre bedes hjælpe til med at der bliver selvtrænet og skemaet udfyldt.
8. holdkort v. kamp
Alle skal kun framelde sig de kampe hvor man ikke er til rådighed. Har man ikke
frameldt sig, så forventer trænerne at man er til rådighed.
Det er kun trænerne der tilmelder til kamp!
9. Framelding, hvis du er tilmeldt (dette er et punkt, der blev glemt til mødet).
Er man tilmeldt til en aktivitet, kamp eller bolddreng, og man af en eller anden årsag
bliver forhindret, så SKAL der sendes en SMS til træneren (bolddreng=Helle). Det er
ikke godt nok bare at afmelde sig igen.
Hvis vi trænere tror der er styr på en kamp, så er det lidt irriterende at opdage i
sidste øjeblik at nogen alligevel har afmeldt sig uden at give besked.

10. Medlem af ungdomsudvalget.
Ungdomsformanden Lars B. Nielsen, har efterspurgt forældre der gerne vil deltage i
ungdomsudvalget som ”bindeled” mellem klubben og forældrene.
Benneth (William) og Morten (Lukas V) tilbød sig. Tak for det.

11.Nyt træningstøj
Der er stemning for at finde købe nyt træningstøj, med røde bluser og sorte bukser.

Vi skal prøve at finde sponsorer, der kan være med til at finansiere tøjet. Tøjet koster
normal pris kr. 655 for bluse og bukser, men jo flere sponsorer vi kan skaffe jo
billigere bliver det.
Skriv til helle.toxvaerd@dehlsen.dk hvis du vil være sponsor på tøjet. Hvis du har et
firma der gerne vil sponsorere, får firmaet naturligvis tilsendt en faktura fra LSF, så
sponsoratet kan trækeks fra.
Jeg skriver en dato ud, når jeg har fået nogle størrelser hjem.
12. Blå spiller t-shirts (dette er et punkt, der blev glemt til mødet).
Jeg har netop bestilt flere blå t-shirts til spillerne. De blå t-shirts er nogen som
holdkassen betaler for, og de tilhører derfor holdet.
T-shirt’en skal medbringes til kampe, men skal ikke bruges i skolen eller til træning. !
13.Hollandstur i påsken
Benneth fortalte omkring Hollandsturen. Der er p.t. 19 der har forhåndsgodkendt
turen, og et par stykker mere kom på under mødet.
Jeg sender besked ud om turen med link til Kampklar, hvor man kan tilmelde og evt.
afmelde sig.
OBS OBS – Den forhåndsgodkendelse der blev bedt om, bliver nu ændret til en
bindende tilmelding. SÅ hvis du har fortrudt, er det sidste mulighed for at melde fra.

Samlet budget er sat til max. 4.000 kr. Det er vigtigt at forholde sig til at den pris der
er på oplægget ikke er den reelle pris. Træner skal holdes skades fri og det skal alle
spillere være med til at dække, lige så vel som holdgebyr, lommepenge etc.
Hold øje med min mail.
14.Holland – sponsor møde
Vi vil gerne holde et hurtigt møde omkring mulighederne for at ”tjene” penge til turen,
både for at få budgettet lidt ned, men også for at give spillerne en ansvarsfølelse for
at pengene ikke bare hænger på trænere.
Mødedato fremsendes snarest med tilmelding.
Der må gerne være 1-2 trænere/forældre mere der tilmelder sig.
Forældre må gerne tage ned og heppe, men ikke i bussen med holdet og holdet sover
med trænerne.
15.Julekalender salg
Vi skal igen til at sælge julekalendere. Vi skal som minimum sælge 10 stk. pr spiller til
en pris af 30 kr. pr stk. Sælger vi alle kalenderne, får vi 20 % til holdkassen.
Ønsker man at sælge flere, så sig til, jeg kan sagtens få flere til at sælge.
16.Andre sociale ting
Benneth foreslog fodbold – landskamp allerede søndag den 10. oktober. Deadline for
deltagelse er allerede på søndag.
Pris for voksne 150 og børn 130. der er reserveret ca. 30 pladser og det er først til
mølle. Send mail til Betina (Emils mor) på bec@novonordisk.com med antal voksne og
børn.
17.Evt.

Referent/ Helle
23/9-2015

