
Referat fra fælles trænermøde Tirsdag D. 23/4 2013.  

 

1. Træningstider og baner. 

De fleste trænere siger at tider og baner er ok. Enkelte er i tvivl om hvilke baner de 

har og hvilke dage de træner. Dorte tager kontakt til dem som har problemer. 

 

2. Morten fra DBU deltog i mødet. Morten fortæller at det er svært at nå rundt til at alle 

trænere de dage de træner. Morten foreslår et træningsforløb inden sommerferien 

og en efter sommerferien.  Han foreslår at det bliver 1½ timers træning og bagefter 

1½ times snak med trænerne. Morten mailer datoer til Dorte. Opdeling kunne være 

U 6 - U 8 og U 9 – U13. 

Morten viste forskellige skriftlige materialer som træneren kunne bruge f.eks. hvad 

man som træner skal igennem på hver enkelt årgang. 

Morten sørger for at vi får tilsendt ” holdning og Handling” en pjece til alle forældre 

med ”de ti forældrebud”. Morten opfordrer alle til at lave et forældremøde ved 

opstart af fodbold et efter sommerferien. 

En ide kunne være at man involverede forældrene noget mere, forældrene kunne 

være baneansvarlig, børneattest ansvarlig, dommer ansvarlig osv.  

Træningsaften for målmand (U7 – U11). Morten mailer datoer.  

 

D. 14. maj er der FC Midtjylland træning, arrangeret af Lone Skinnerup. 

 

3. Se ovenstående. 

 

4. Hjemmestævne. Alle mener at det var en kanon dag, med mange folk på 

Vendbjerg. Det var dejligt at så mange bakkede op om arrangementet. Det var godt 

at der var så mange kampe lige efter hinanden og at børnene kunne se de andre 

børn spille. 

Næste hjemmestævne er 1/6 dette er vigtigt at de yngste årgange får at vide at de 

skal spille den weekend. 

Ideer til næste stævne: hoppeborg, ansigtsmaling, børneloppemarked, oppustelig 

fodboldbane, grill i teltet. Det kunne afsluttes med en is til børnene, en medalje eller 

et diplom.  

 

        5.  Se punkt 2. 

 

        6. Conventus. Thomas Dahl fortalte om brugen af conventus. Det er vigtigt at alle  

           trænere opretter sig så kan de se hvilke børn der er tilknyttet til deres hold.   



Trænerne afleverer sedlerne med deres hold, så vi kan se hvem der har betalt. 

Derudover skrives der på sedlen hvilke børn som træner på holdet.  Sedlen skal 

afleveres hurtigst muligt. Husk at I kan smide den i NBK` postkasse på Vendbjerg. 

Jens Yde tager kontakt til dem der mangler at betale. 

    Fodboldudvalget bestemmer retningslinjer ang. hvornår man skal betale kontingent  

            f.eks. efter 3. træning). 

 7. Trænerkontrakter. 

   Fodboldudvalget får lavet trænerkontrakter, som mailes ud til trænerne.  

 

8.  Børneattester. De sidste får udfyldt børneattester. 

 

     9 Ideer og spørgsmål fra trænerne. Nogle låser keglerne inde i deres boldvogn, det er  

        ikke en god ide. Træningen slutter ikke før kegler og overtrækstrøjer er på plads. 

        Dommerbookinger. Der er været nogle tilfælde hvor der ikke er dukket en dommer. 

        Det er beklageligt, men fodboldudvalget gør alt for at det ikke skal ske. 

  Fodboldudvalget ønsker at der er en der tager sig af alle dommer bookinger (så hvis   

  du kender en som har lyst skal du endelig sige til). Fodboldudvalget tager det på til     

   deres næste møde. 

 

10. Senior afdelingen. De syntes at D. 13/4 var en god dag. Lidt for stort ”hul” imellem    

    ungdomsafdelingens hold og senior. En ide var at senior spillede før U17. Carsten B.  

    spørger U17 spillerne om der er noget af dem som vil dømme de yngste hold. 

 

11. Skrabelodder. Jakob opfordrede alle trænere til at udlevere skrabelodderne til    

     børnene. De penge der kommer ind må trænerne bruge, når der er holdafslutning. 

 

12. Lister med spillernavne sendes hurtigst muligt til Jens Yde. 



      U5 og U6 sendes hurtigst muligt, når de er kommet i gang med træningen. 

13. Nyt fra bestyrelsen. Dorte har kontaktet Intersport ang. åndbare regnjakker. Dorte 

     får 4. størrelser hjem og mailer til trænerne når de ligger klar på Vendbjerg, så man  

     kan prøve dem. 

    Trænerne ønsker at få nye sorte jakker, de gamle er slidt op. 

    Tilmelding og penge til Limfjordscup skal snart afleveres. 

 

14. Ønsker til trænerne. Hvis man mangler en nøgle kan Henning Yde kontaktes. 

    Husk at lukke døren i det lille skur. Omklædningsrummene skal afleveres i ordentlig   

    stand. Husk at få alt med fra banerne. Til næste hjemmestævne bliver der skrevet på  

     tavlen, hvem der skal være i hvilke omklædningsrum og hvilken bane de skal spille  

      på. 

      Ring til Dorte hvis der er noget, hendes telefon er lukket om fredag.  

15. Evt. Jakob fortalte trænerne at de kunne tage en dvd med hjem ” Nu kan du lære  

     det”. Inspiration til trænerne (fra U8 og opefter). 

     Dorte er blevet formand for fodboldudvalget. 

     U12 og U13 pigerne tager til Vildbjerg cup. U8 pigerne tager ikke med til  

      Limfjordscup. 

 

 

Referent: Lone Kusk. 

    

 


