
Referat
Fælles træner møde

Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 19.00 
i klubhuset

Tilstede: Morten (DBU), Thomas, Preben, Michael, Carsten, Vibeke, Dan, Anette, 
     Flemming, Camilla, Trine, Jens, Jakob, Lone, Malene (ref.)

Afbud:    Morten, Kent og Christian

1. Nyt fra bestyrelsen
Jens informerede om elektronisk holdkort. Glad for at det kun var få kampe der var 
blevet flyttet.
Thomas informerede om en vejledning der er lavet vedr. betaling i conventus. Lone 
har formidlet dem ud til de trænere, der har manglet.
Morten (DBU) fortalte om de kommende kurser. Børnefodboldens basis (en del af 
C-licens), hvor det hovedsagligt er for U5-U9 trænerne, men andre interesserede 
trænere er også velkomne. Kurset bliver tirsdag d. 12. august kl. 17 – 20 og 
mandag d. 18. august kl. 17 – 20.
Kursus for U10-U15 – Alders relateret træning – bliver afviklet i vinter halvåret (evt. i
hallen). 2 lørdage fra kl. 9 – 15.
Morten sagde også, at der kunne arrangeres målmandstræning – han sender 
besked om datoerne.

2. Evaluering på hjemmestævnet d. 10.5
Generelt rigtig positiv tilbagemelding. – Trine ville gerne have været med, men det 
passede ikke med turneringsplanen. OBS at arrangere en træningskamp næste 
gang, hvis dette er tilfældet.
Følgende forslag nævnt, der kunne gøres bedre/anderledes til næste gang:
- Parkering – evt. låne græs areal ude ved vejen til parkeringsplads. Lokale

Nors folk kunne evt. parkere længere væk, så der var bedre plads til gæster.
- Bane nr. på banerne
- Bedre oversigt over dommere
- En bane ansvarlig (klargøring af baner, flytning af mål, pumpe bolde etc)
- Gerne vise hvem der har noget med hjemmestævnet at gøre, hvis der er gæster

der har spørgsmål.

3. Hjemmestævnet i efteråret – måske d. 6.9
Se forslag / tilbagemeldinger fra stævnet d. 10.5.
Thomas spørger om der kan flyttes nogle kampe til den weekend hvor der er 
sommerfest, men turneringen er ikke startet på dette tidspunkt. 

4. Evaluering af FCM spillere på besøg d. 9.4
Der var for mange spillere til 2 trænere, trænerne var ikke ordentlige forberedte.
Forslag om at give FCM en tilbagemelding om at kvaliteten ikke var i orden. 

5. Træningstider
Trine (U8 - efter sommerferien) vil gerne til at træne 2 gange i ugen = mandag og 
onsdag kl. 17 -18.
Camilla (U10 piger – efter sommerferien) vil gerne p.gr.a. arbejde flytte 
træningstiderne til tirsdag og torsdag kl. 17 – 18.



Michael (U13/14 drenge) træner tirsdag og torsdag fra 16.15 – 18.00. Tiden skal 
muligvis flyttes p.gr.a. de længere skoledage.
Udvalget arbejder videre på at få de ønskede tider til at passe med banerne.

6. Ramsing Cup
8 hold tilmeldt.
Huskeseddel til forældre har Lone klar (blev delt ud til trænerne til mødet)
Husk at udfylde seddel vedr. hvem der skal med bussen.
Og ikke mindst – HUSK at trænerne skal sørge for spillertøj, overtrækstrøjer og 
hvor mange spillere fra eget hold, der skal med i bussen derned.

7. Dommere til 5 og 7 (8) mands kampe
Jakob spurgt til eventuelle forslag til dommere.

8. Ideer og spørgsmål fra trænerne
Camilla ønsker sig 12 lyserøde bolde.
Boldvogne tjekkes og høre om der er nogen der mangler bolde.
Thomas: Forslag om nøgleboks til boldrummet, da de er mange trænere på FC 
THY piger.
Michael: Forslag om lille lægetaske med is poser mm.
Preben: Tøj til U11 piger – størrelse 152 – 164.

9. Evt.
Der efterlyses 2 trænere over 18 år til fodboldskole – måske DBU kan hjælpe. 
Vibeke undersøger. Har man ellers forslag eller kender en, så kontakt Vibeke.
Thomas: Skab i boldrummet til FC THY piger.

OBS cykelsponsorløb d. 20. august fra kl. 17 – 19.

Jens nævnte at der manglede 2 hjælpere til Thy Rock fredag aften til at stå i bar fra 
17 til ca. 24.           


