
  
 

 

 

HOG´s 15 forældrebud 
 

1. Vær gode ambassadører for HOG 

2. Følg børnene til kampe – også gerne til træ-
ning. 

3. Vis interesse for hele holdet – tænk på dem, 
der ikke har deres forældre med. 

4. Spørg hvordan kampen var – lad være med 
udelukkende at fokusere på resultatet. 

5. Spørg hvordan I kan hjælpe træner og holdle-
der. 

6. Vær loyal over for både træner og holdleder, 
de bruger mange timer på jeres børn. 

7. Lær børnene at være loyale over for træner og 
holdleder. 

8. Tilbyd kørsel og anden form for hjælp med 
praktiske opgaver. 

9. Sørg for at dit barn møder til tiden, og husk at 
melde afbud til kampe og træning.  

10. Vær aktiv – tag initiativ til forældremøder og 
mød op. 

11. Husk HOG er IKKE er en pasningsordning. 

12. Udvis god sportslig opførsel på sidelinjen – giv 
kun positiv og vejledende kritik. Det er altid 
træneren der bestemmer. 

13. Lad være med at kritisere dommeren. 

14. Overdriv ikke udstyr til dit barn – alle skal 
kunne være med. 

15. Betal kontingent og stævnegebyr til tiden. 
          

 
Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente 
børneattester på trænere, instruktører og holdlede-
re, før de ansættes til at have direkte kontakt med 
børn under 15 år. 

 

HOG Fodbold indhenter børneattester én gang årligt. 

 Holdninger og Handlinger 
 
HOG fodbold følger DBU's holdninger og handlin-
ger og anbefaler at samtlige trænere læser hæftet 
igennem, så I opnår en forståelse for de holdninger som 
vi har til børne- og ungdomsfodbold. 
 
Vi arbejder målrettet på at forbedre udviklingen af vo-
res mange børne- og ungdomsspillere. Derfor har vi 
søsat en række initiativer og opkvalificeret vores træne-
re, som sammen med klubledelsen skal være garanter 

for at vores holdninger til børne- og ungdomsfodbold 
bliver implementeret. 
 
I praksis betyder det bl.a., at vi i HOG vil: 
 

 skabe et godt fodboldmiljø, hvor glæde, tryg-
hed, variation og tilknytning er nøgleord. 

 spille fodbold på børnenes præmisser. 

 give alle et godt tilbud, men ikke altid det 
samme 

 tilbyde dygtige og velforberedte trænere til al-
le. 

 spille for at vinde, men den personlige udvik-
ling er altid den vigtigste. 

 give så mange som muligt, så længe som mu-
ligt, adgang til miljøer der har betydning for 
deres udvikling. 

 udvikle spillere der tænker selv på fodboldba-
nen. 

 benytte os af stationstræning. 

 sørge for at alle spillere prøver at spille forskel-
lige pladser, og alle SKAL spille mindst halvde-
len af kampen. 

 

 
 

 

 

Information 
 

Til 

 
Forældre & spillere 

 
Sæson 2015 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.dbu.dk/data/dbu/filedb/4434.pdf
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Klubbens Adresser m.m. 

Postadresse 

Rønbæk hallen 

Ådalsvej 94, 8382 Hinnerup 

 

Spillested: 

HH hallen Svinget 6 Hinnerup 

Rønbæk Stadion Ådalsvej 94 Hinnerup 

 

Hjemmeside: 

     www.hog-hinnerup.dk\Fodbold 

 

Kontakt 

Navne på trænere og ledere, børneudvalg og ung-
domsudvalg fremgår af klubbens hjemmeside. 

 

Årgangsbetegnelse 

En spiller som f.eks. i 2009 fylder 7 år vil normalt 
deltage på årgangen med betegnelsen U-7. Spillere 
født i 4-kvartal kan deltage i årgangen før. (Be-
grænset antal). 

 

Kontingent: 

Satserne fremgår af klubbens hjemmeside under 
holdtilmelding. 

 

Efter indmelding og betaling af kontingent opkræves 
medlemmet automatisk fremefter. 

 

Følg og vær med i ‘HOG Fodbold’ på 

 

 

 

 Deltag i klubbens opgaver. 
Med sikker gevinst! Både for dig, dit barn og klubben 

Det må aldrig være træls at være frivillig fodboldtræner  
eller leder i en fodboldklub. 

Ofte bruger disse personer utroligt mange timer på at 
gøre træningen motiverende og interessant for dit barn. 

Det gør, at det måske kan være svært at følge op på de 
mange andre områder i klubbens hverdag, som ville 
skabe større glæde for dit barn og holdet. 

Start derfor med at give disse frivillige foreningsmenne-
sker en ekstra hånd! 

Få fælles oplevelser sammen med dit barn. 

På denne side er skitseret nogle af de mange forskellige 
arbejdsopgaver, som hvis de alle blev praktiseret kunne 
gøre det endnu sjovere at gå til fodbold, både for spille-
re, de frivillige og for dig selv. 

Se på de enkelte opgaver - find en opgave som passer 
dig - og kontakt træner eller leder fra klubben. 

Opgaverne kan bl.a. være: 

Holdet / årgangen 
1. repræsentant i forældreråd 
2. være årgangens webmaster/facebook ansvarlig 
3. adm. kørsel til udekampe for mit barns hold 
4. Hjælpetræner for mit barns hold 
5. Holdleder for mit barns hold 
6. lave ture for mit barns hold  
7. Kontaktperson for mit barns årgang 
8. Sociale arrangementer 
 

Klubben 
9. Dommer / kampleder 3-5-7-11-mands 
10. Hjælpe til ved klubbens stævner 
11. Hjælpe med at finde sponsorer eller bistå 

sponsorpleje 
12. Hjælpe ved et aftenarrangement/Fodboldskole 
13. Optælling og klargøring i materialerum 
14. HR finde nye kræfter/trænere til klubben 

 

 Holdet 

Afbud 

Det er vigtigt at melde fra til træneren – gerne 
3 - 4 uger før en kamp – hvis spilleren er for-
hindret. Det gælder også ved skolearrangemen-
ter. 

 

Hvis vi ikke kan stille hold går det ud over dine 
holdkammerater og vores modstander samtidig 
med at det koster klubben ca. 500 kr. i bøde. 

 

Kampe: 

På klubbens hjemmeside kan du se de enkelte 
årgangs kampe. 

 

Det er trænerens ansvar at alle deltager i kam-
pe, men i tilfælde af for mange spillere, må en-
kelte på skift sidde over. Klubben lægger vægt 
på at spillerne deltager i mindst ½-delen af de 
kampe, som de deltager i. 

 

Læs ”Den gule tråd” på vores hjemmeside, og 
se de sportslige principper vi arbejder ud fra på 
din årgang. 

 

Træningstider 

 

____________________________ 

Trænerens navn / telefonnr: 

Navne kan også ses på klubbens hjemmeside. 

 

____________________________ 

 

 

____________________________ 

 

 

____________________________ 

 

http://www.hog-hinnerup.dk/

