INFO TIL NYE TRÆNERE I SKJOLD BIRKERØD
Kære nye træner i Skjold Birkerød Fodbold,
Først og fremmest – velkommen til klubben. Og en stor tak – din indsats som
træner er en værdsat og vigtig forudsætning for at klubben kan fungere. Skjold
Birkerød er en klub fra 1917 med ca. 1.000 medlemmer – vores yngste er 2 år og
vores ældste er 70+.
Her har vi samlet lidt informationer til dig – lidt Nice to know og Need to know.
START - OBLIGATORISK
Når en ny træner starter i klubben sker følgende for alle:
- Man får en kontrakt, hvoraf personlige oplysninger, hvem man træner og
godtgørelse fremgår. Den får du fra klubbens administration og den underskrives af
begge parter.
-

Klubbens administration modtager ligeledes dit CPR-nr, så vi kan trække en
børneattest hos politiet – det er for trænere der træner børn under 15 år. Du vil
modtage en mail i din E-boks, hvor du giver samtykke til din børneattest sendes til
os. HUSK at give samtykke indenfor 14 dage når du har modtaget mailen.

-

Du oprettes som træner i KlubOffice – klubbens system. Når det er godkendt fra
DBU, tilknyttes du dit hold som træner, og kan nu styre holdets kampklar aktiviteter.

-

Du modtager trænertøj – shorts, T-shirt, langærmet trøje og lange bukser, regnjakke
samt vinterjakke (såfremt du træner udendørs om vinteren) – trænertøjet udlånes
og skal leveres retur til kontoret, når du stopper som træner.

-

Udlevering af trænertøj aftales med kontoret – enten får du det udleveret her.
Såfremt vi ikke har dine størrelser, skal du forbi Intersport i Birkerød og hente det.
Igen først efter aftale med kontoret.

-

Som udgangspunkt udbetales trænergodtgørelse skattefrit hvert kvartal, d. 15. i
måneden. Godtgørelsesbeløbet fremgår af din trænerkontrakt.

UDSTYR
I pumperummet, ved siden af omklædning 1.2., står boldpumpe, kegler, stænger, hække
etc. I containeren ved K2 står der ligeledes en masse udstyr.
Hvert hold har egne bolde, veste, toppe, flatmarks etc. Hvis I mangler udstyr bedes I
kontakte kontoret.
Hvert hold har ligeledes eget boldskab med deres udstyr.
ORGANISERING, KLUBBENS VÆRDIER OG SPILLEREGLER, TRÆNINGSMILJØ ETC.
På vores hjemmeside under denne fane http://www.skjold-fodbold.dk/traenerintra/
Her kan du finde masser af god information om organisering af holdet, træninger etc. Du
kan klikke ind på de forskellige dele under din årgang på hjemmesiden.

KLUBBENS ORGANISERING
Klubben har et Sportsudvalg, som varetager den sportslige del. Der er ligeledes ansat en
Børne- og Unge leder, Mathias Würtz, som man altid kan tage fat i, hvis man har spørgsmål.
Du finder kontaktoplysningerne til Mathias på hjemmesiden
http://www.skjold-fodbold.dk/traenerintra/
Klubben vil desuden sørge for samling af trænere, mulighed for trænerkurser etc.
På hjemmesiden kan du læse mere om klubbens øvrige udvalg.
BØRNE UDVALGSMØDE
Afholdes 3-4 gange om året for alle U5-U12 årgange. Emner er turneringer,
baneplanlægning, opstart/oprykning af årgange og meget andet vigtig info. Holdene
deltager med trænere og gerne en holdleder.

NYE MEDLEMMER
Når nye spillere starter kan de deltage i prøvetræninger 3-4 gange, før de beslutter sig.
Spillere, der ikke er på Kampklar er ikke meldt ind i klubben. Derfor bedes du sørge for nye
spillere melder sig ind – det gør de via hjemmesiden.
Udmeldelse sker via en mail til kontor@skjold-fodbold.dk - Det er ikke nok at give træneren
besked.
NÅR DU STOPPER
- Bedes du give kontoret besked om dette
- Returnere det udleverede trænertøj
Du kan altid kontakte administration med spørgsmål – kontor@skjold-fodbold.dk eller ring
mandag-onsdag mellem 14 og 16 på 45 81 64 17
19-09-10

