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1 Håndbogens formål og indhold 

Denne håndbog udgør et arbejdsredskab for trænere og ledere i HOG Fodbold og giver et generelt 

billede af regler og bestemmelser for HOG Fodbold. Det vil sige, at man her kan finde svar på de 

fleste spørgsmål, som træner/holdleder. 

 

HOG Fodbolds trænerhåndbog er udarbejdet for at lette trænergerningen – især for nye trænere 

og holdledere – samt at sørge for information, således at du er bedst muligt klædt på til at løse de 

daglige opgaver som frivillig træner/leder. 

 

Senest reviderede udgave af trænerhåndbogen findes på vores hjemmesider http://www.hog-

hinnerup.dk og http://www.hog-fodbold.dk/.  Her kan du også finde mere information om de 

enkelte hold samt udvalg og kontaktpersoner. 

 

Det er Børne- og Ungeudvalget som har ansvaret for, at håndbogen holdes ajourført og opdateret. 

Håndbogen er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret, når der viser sig et behov for 

dette. Så skulle du have ønsker til nye emner i håndbogen, eller blot rettelser til samme, kontakt 

da endelig Børne- eller Ungeudvalget samt såfremt du ikke finder oplysninger eller svar på det, du 

søger. Så vil vi naturligvis være behjælpelig med råd og vejledning.  

 

God læselyst! 

 

Team Børn og Team Unge 

Marts 2014 

 

  

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


 

 

2 HOG Fodbold’s målsætning 

HOG’s formålsparagraf er gennem frivilligt arbejde at fremme idrætten for alle i det lokale 

samfund og skabe plads for enhver, der vil dyrke idræt i et kammeratligt, personligt og udviklende 

socialt samvær på et plan, der tilgodeser både konkurrence og bredde. 

 

Den overordnede politik og målsætning for HOG fodbold (begge køn) er: 

 

 
 

 

Politikken udmøntes i overordnede målsætninger og konkrete mål for børne-, unge- og 

voksenfodbolden i HOG.  

 

Fra Pode til Veteran - HOG, en klub for og af medlemmerne, med det formål 

 

 AT SKABE ET GODT SPORTSLIGT OG SOCIALT MILJØ FOR ALLE – MEDLEMMER, 

LEDERE OG FORÆLDRE... 

  

Det sker ved: 

 

 AT VÆRE ET SAMLINGSPUNKT I LOKALOMRÅDET, EN KLUB FOR OG AF 

MEDLEMMERNE…. 

 



 

 

 
 

 

Se endvidere klubbens ”GULE TRÅD” som beskriver, hvordan vi ønsker at fodbolden i HOG skal 

være. Her kan du også læse om de konkrete sportslige retningslinjer for tilrettelæggelse af 

træningen på de respektive årgange. 

 

Du finder den Gule Tråd på vores hjemmesider http://www.hog-hinnerup.dk og http://www.hog-

fodbold.dk/.  

 

HOG fodbold er FairPlay klub i DBU Jylland. Det betyder at alle respekterer hinanden og de regler 

der er. Det gælder i forhold til modstandere og dommere. Vis ved din egen opførsel, hvordan du 

selv vil behandles. Se folderen om Fair Play på http://www.hog-fodbold.dk/. 

 

  

Vi vil udvikle spillere både fodboldmæssigt og socialt. Vi tænker ikke udelukkende i 

placeringsmæssige resultater, men vil forbedre os fra år til år. Vi vil kunne mere i 

morgen end vi kan i dag – derfor skal trænerne tilrettelægge træningen så spillerne 

lærer noget hver gang de kommer til træning i HOG. 

 

Vi spiller for at vinde, men i et udviklende koncept, et udviklende koncept for den 

enkelte spiller, hvor der samtidig er fokus på det sociale samt team ånden i sporten. 

De to ovennævnte målsætninger er med behørig respekt for: 

 

 Klubben før holdet, 

 Holdet før spilleren, 

 Fodbold er et forpligtigende fællesskab 

 Alle parter i HOG fodbold er ligeværdige 

 Alle behandles respektfuldt i HOG fodbold 

 HOG går ind for fairplay – både i relation til modstanderne og dommerstanden 

 Vi ønsker at sikre en ’gul’ tråd i det sportslige og sociale arbejde, som sikrer en 

naturlig sammenhæng og overgang fra børn til unge til senior og old boys fodbold. 

 Vi ønsker at skabe et liv i HOG, som er med til at sikre fastholdelse af spillerne og de 

frivillige ledere. 

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


 

 

3 Organisation og opgaver 

HOG fodbolds struktur fremgår af nedenstående.   

 

 
Fodboldudvalget udgør afdelingsbestyrelsen og består af 7 medlemmer, som vælges på HOG 

Fodbolds årsmøde (Formand og næstformand Fodbold samt formand for Børn, Unge, Senior 

henholdsvis + 2 yderligere medlemmer). Årsmødet afholdes hvert år i februar måned. Udvalgene 

konstituerer herefter sig selv. 

 

Navne og kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden www.hog-hinnerup.dk. 

 

3.1 Udvalget i Team Børn og Team Unge 

Team Børn (U4-U12) og Team Unge (U13-U19) er selvstændige organisatoriske enheder og ledes 

henholdsvis af Børne- og Ungeformanden som i samarbejde med udvalgsmedlemmerne er 

ansvarlig for at udvikle og tilpasse aktiviteter, tilbud og klubdrift under hensyntagen til 

medlemsudviklingen. I praksis foregår en lang række af de daglige aktiviteter i tæt samarbejde og 

koordination, herunder mødeaktiviteter. Opgaverne er blandt andet: 

 

 Ansvar for sammensætningen af næste sæsons trænere og holdledere. 

 Være kontakt og kommunikationsled til og fra den øvrige del af Fodbold 

 Have føling med dagligdagen på hvert enkelt hold via træner/holdleder.  

file:///C:/Users/HeinrichF/Dropbox/HOG/www.hog-hinnerup.dk


 

 

 Tilbyde kurser til trænerne. 

 Tilbyde turnerings- og cup deltagelse. 

3.2 Trænere og ledere 

Det er en klar ambition, at der mindst skal være tilknyttet to voksne ressourcepersoner til hvert 

hold, som træner samt holdleder/hjælpetræner. 

 

Træner  

I HOG Fodbold har vi følgende forventninger til en træner: 

 

Du forventes at: 

 

 Sørge for en god og alsidig træning, afpasset efter den årgang, man træner, hvilket vil sige 
aldersrelateret træning. Der er hjælp hertil på http://www.hog-fodbold.dk 

 Loyalt at medvirke til, at klubbens overordnede målsætning følges og udføres. 

 Møde velforberedt til både kampe og træning. 

 Være et godt eksempel for spillere, såvel i opførsel som i ordvalg. 

 Undlade, at komme med upassende kommentarer om dommerens præstationer under kampen. 

 Udføre de administrative opgaver, der følger med trænerjobbet. 

 Udvise rettidig omhu i forhold til flytning af kampe efter eget initiativ 

 Drage omsorg for, at udleveret materiel altid er til stede, vedligeholdt og i det antal, der er 
udleveret. 

 Gennem kurser forsøger, at dygtiggøre dig i både fagligt, administrativt og menneskeligt. 

 Sørge for, at inddrage hjælpetræneren/ holdlederen i det daglige arbejde til gavn for 
sammenholdet omkring klubben. 

 Forsøge at inddrage flest mulige forældre i arbejdet omkring både holdet og klubben. 

 

Holdleder  

Disse opgaver aftales træner og holdleder indbyrdes, men kunne være f.eks. være: 

 

 I samarbejde med træneren, være behjælpelig med de praktiske opgaver i forbindelse med den 
daglige træning. 

 I samarbejde med træneren, at arrangere spillermøder, rejser, fodboldstævner og sociale tiltag. 
 Udfærdige kamp/holdkort i forbindelse med kampene. 
 I samarbejde med træneren, arrangere transport/forældrekørsel. 
 I samarbejde med træneren, arrangere turnusordning for vask af spillertøj og sørge for, at 

spillertøjet er medbragt til kampene. 
 At være ”hyggeonkel/tante” for holdet og sørge for det sociale sammenhold omkring holdet og 

dets forældre. 
 Vikariere for træneren i dennes fravær. 
 Følge med holdet til kampene. 
 Være et godt eksempel for spillere, såvel i opførsel som i ordvalg. 
 Undlade, at komme med upassende kommentarer om dommeren under kampen. 

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


 

 

 Udvise rettidig omhu i forhold til flytning af kampe efter træners/eget initiativ 

 Loyalt at medvirke til at klubbens overordnede målsætning følges og udføres. 
 Hjælpe til med at inddrage flest mulige forældre i arbejdet omkring både holdet og klubben. 

 

Indhentning af børneattester 

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger, at indhente børneattester på trænere, instruktører og 

holdledere, der har direkte kontakt med børn under 15 år. Indhentning af børneattester er 

endvidere forudsætning for at HOG Fodbold modtager aktivitetstilskud. 

 

HOG Fodbold har som princip, at der indhentes børneattester på alle ledere og trænere i Fodbold, 

som er fyldt 15 år. Dette sker årligt og alle er forpligtede til at forny attesten en gang om året. 

 

Attesten indhentes fra 2014 elektronisk. 

3.3 Forældreinvolvering 

Det er klubbens ønske, at så mange forældre som muligt bliver inddraget i arbejdsopgaverne 

omkring klubben og klubbens hold. Det kan være som træner, holdleder, kagebager eller andet. 

Vi opfordrer derfor trænerne til at være opmærksomme på potentielle hjælpere, og derefter rette 

en kontakt til disse. Klubben har udarbejdet en forældrefolder, der beskriver hvad der forventes af 

forældrene når de melder deres barn ind i klubben. Denne folder kan findes på hjemmesiden 

www.hog-fodbold.dk. 

  

Medlemskab i HOG Fodbold indebærer, at man som forælder/medlem forpligter sig på at yde en 

frivillig indsats på min. 4 timer per sæson (halvårligt). Timer kan erlægges omkring holdets 

aktiviteter eller i forbindelse med HOGs fælles stævner og aktiviteter. I praksis er det vanskeligt at 

administrere antal frivillige timer per medlem med mindre det enkelte hold selv holder regnskab. 

De 4 timer er dog indført for at lette kravs stillesen og forventningsdannelsen fra klub til 

medlem/forældre om involvering og bidrag.  

file:///C:/Users/HeinrichF/Dropbox/HOG/www.hog-fodbold.dk


 

 

4 Træning, turnering og stævner 

HOG er medlem af DBU Jylland region 3.  

 

HOG Fodbold deltager i DBU’s turneringer – træneren skal inden sæsonstart på opfordring fra 

Team Børn eller Team Unge udvalget meddele hvor mange hold årgangen ønsker at stille til 

sæsonens turnering. 

 

Kampfordeleren melder hold til turneringer i DBU Jylland region 3 og evt. DGI turneringer. Det 

opfordres til at melde hold til på det niveau, der skønnes at være bedst for holdet. 

 

Tilmelding sker typisk ved afslutningen af en halvsæson, hvorfor det er vigtigt at vide om spillerne 

fortsætter henholdsvis uden- eller indendørs. 

 

Derudover er det muligt at tilmelde sig en indendørs turnering i DBU Jylland-regi, hvis dette 

ønskes. 

 

For nogle årgange er det udover turneringen muligt at melde sig til en træningsturnering som 

opstart på sæsonen. 

 

Love og regler for fodboldspillet kan ses på 

http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler.aspx,  hvor en uddybning af 

alle regler kan findes. 

 

4.1 Spiller og alder 

Spillere, der spiller fodbold i HOG, spiller på den årgang de tilhører. Hvis træneren for årgangen 

vurderer, at en spiller har brug for ekstra udfordringer, kan en spiller eventuelt rykkes op før tid. 

Endelig oprykning skal godkendes i Børne- og ungdomsudvalget. 

 

Holdopdeling 

Når der i en afdeling/årgang er spillere til mindst 2 hold, bør disse opdeles efter niveauforskelle, 

dog tidligst fra U9. Vi baserer os på DBUs principper om begyndende niveauinddeling fra U9 efter 

principreglen om ”25-50-25”, som tilsiger at børnene teknisk/taktisk 25% af tiden skal udfordres af 

spillere over deres niveau, 50% af tiden af spillere på eget niveau og 25% af tiden skal spille med 

spillere under deres niveau med henblik på at skabe et stimulerende og udviklende fodboldmiljø 

for alle. Princippet er gældende for både afvikling af træning og kampe. 

 

http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler.aspx


 

 

Inden evt. opdeling bør forældrene orienteres om principper for opdelingen. 

Princippet tjener det dobbelte formål om at den enkelte spiller får de bedste muligheder for at 

forbedre sig i eget tempo og i forhold til egne ambitioner og fodboldmæssige potentialer samt at 

der socialt kan opereres med én trup og fastholdes de relationer som er afgørende i de unge år for 

et aktivt tilvalg af fodbolden . Desuden opnår vi, at klubben ikke mister medlemmer som følge af 

for høje/lave sportslige udfordringer. 

 

Der opereres med én trup, som træner på samme tid og sted, herunder deltager i fælles sociale 

aktiviteter. Der skal hele tiden være mulighed for at rykke frem og tilbage mellem holdene. 

 

I de yngste årgange skal truppen være stor og bred for ikke at miste mulige emner for tidligt. 

Udvælgelsen hos de yngste skal ske på baggrund af spillemæssige kvaliteter, og ikke på baggrund 

af fysisk styrke i kraft af størrelse. 

 

4.2 Turnering 

Det er kampfordelerens opgave, at fremsende og modtage forslag samt acceptere alle trænings- 

og turneringskampe for samtlige HOG hold, eller på anden måde aftale dag, tid og kampbane med 

de andre klubber. 

 

Kampfordeleren bestiller dommere til alle hjemmekampe for 11. mandshold. I 7. mandsfodbold 

bestiller kampfordeleren dommere fra junior og opefter. Dette gælder for både DBU JYLLAND og 

DGI turneringer. 

 

Det er kampfordeleren, der afgør om en kamp kan flyttes eller ej. Dette sker i så fald i samarbejde 

med træneren. Al henvendelse om flytning og aflysning af kampe, skal ske til kampfordeleren. 

Tilbagemeldingen fra kampfordeleren sker skriftligt/per mail.  

5.2.1 Ændringer af kampdag/kamptidspunkt 

Hvis man ønsker at flytte en kampdag/kamptidspunkt foretager træner eller holdleder sig 

følgende: 

 

Udekampe: 

Træner /Holdleder tager kontakt til hjemmeholdets kampfordeler eller alternativt hjemmeholdets 

træner, kontakt oplysninger på disse personer kan normalt findes gennem kampprogrammet på 

DBU’s hjemmeside. 

 



 

 

Hjemmekampe: 

Man henvender sig skriftligt eller telefonisk til kampfordeler. Ønsker om ændring skal som 

hovedregel foretages senest 21 dage før fastsat kampdag/kamptidspunkt. 

I særlige tilfælde kan kampe derudover flyttes, hvis uforudsete forhold nødvendiggør dette. Dette 

kan være arrangementer i skole, andre turneringer og lignende. Forespørgsel om flytning mindre 

end 10 dage før kampafvikling kan ikke forventes honoreret.  

 

Trænere/holdledere bør sikre rettidig henvendelse og være opmærksom på at ændringer kun sker 

i begrænset omfang af hensyn til dommerbestilling samt omkostninger ifm. flytning, 

praktisk/administrativ belastning.  

 

Andre klubber kan også have rykket stævner og kampe, så derfor er det et godt råd at tjekke op på 

HOG´s hjemmeside, der linker op til kampprogrammet hos DBU Jylland, for at se om der er 

ændringer. 

 

Typisk bør ændringer før en forudbestemt dato ske inden sæsonstart. 

5.2.2 Aflysning af kamp 

Hvis man ikke kan stille hold til en fastsat kamp, skal kampfordeleren underrettes så tidligt så 

muligt. Der henstilles indtrængende til, at man undgår aflysninger, da udeblivelse fra kampe koster 

klubben bøde (ca. 500 kr.). 

 

Hvis et hold skal trækkes ud af dets respektive turnering, skal dette ske i samråd med 

afdelingsformanden og træner/holdleder. Inden udtrækning af et hold kan ske, skal der indhentes 

godkendelse af børne- eller ungdomsudvalget. 

5.2.3 Kampkort 

Kampkort fra DBU Jylland region 3 udleveres til de enkelte hold i deres holder på boldskabene på  

HH. Kampkort skal udfyldes fra U12 og op. 

 

HOG accepterer ikke, at spillere påføres kampkortet med urigtige oplysninger. Dette er ikke 

overensstemmende med klubbens regler og imod fair-play indstillingen. 

 

Før kampen 

Hjemmeholdets træner/leder udfylder på kampdagen kampkort med flg. Informationer: 

rækkenavn, puljenummer, kampnummer, spilledato, hjemmehold og udehold. 

 

Hjemmeholdet sørger for at udeholdets holdopstilling, inkl. evt. reservespillerne påføres. 



 

 

Fødselsår for ungdomsspillerne påføres. Endvidere påføres fødselsmåned for 4. kvartalsspillere. 

Kampkortet opbevares efter at det er udfyldt af hjemmeholdet (kopi til udehold). 

 

Efter kampen 

Hjemmeholdet påfører kampens resultat. 

 

Begge hold er ansvarlige for, at ikke benyttede spillere slettes fra kampkortet. Kampkortet 

underskrives af begge klubber og der vil ikke efterfølgende kunne foretages rettelser. 

Hver klub modtager en kopi af kortet som opbevares af klubberne og som på forlangende skal 

kunne indsendes til DBU Jylland.  

 

Kampkort (kopi af kampkort ved udekampe) skal ligges i postkassen i boldrummet ved 

førstkommende lejlighed (næste træning og senest 1 uge efter kampen). 

 

Generel dispensation 

I samtlige 7- og 11-mandsrækker kan der – uden konsekvenser for de sportslige resultater – 

anvendes maksimum 2 spillere pr. kamp, som er født i oktober kvartal i året før den pågældende 

aldersgruppe. Denne generelle dispensation kræver ingen ansøgning og godkendelse, men på 

kampkortet skal de (max.) 2 kvartalsspilleres fødselsmåned (og år) påføres. Se i øvrigt DBUs 

hjemmeside for evt. ændringer til dispensationsreglen. 

5.2.4 Rapportering af kampresultater 

Kampresultater fra 11-, 7- og 5-mandskampe indrapporteres til DBU Jylland region 3 umiddelbart 

efter kampens afslutning (se telefonnummer på ”kopi” kampkort, benyt DBU App eller Kluboffice). 

Resultatet skal indrapporteres senest en time efter kampens afslutning. 

 

Det er hjemmeholdets holdleder/træners ansvar at få resultatet indrapporteret. Manglende 

indrapportering medfører bøde til klubben. 

4.2.5 Jyske 3-bold 

Ved Jyske 3-bold udfærdiges der ikke kampkort og resultater skal ej heller indrapporteres til DBU 

Jylland. 

 

Arrangørklubben stiller baner, bolde og overtræksveste til rådighed. Arrangørklubben stiller med 

en stævneleder, der sørger for at vise holdene på plads på banerne, jf. stævneprogrammet og 

sikrer sig, at førstnævnte hold stiller med en baneleder.  

 



 

 

Der henvises til HOGs og DBUs fairplayregler ved afvikling stævner for trænere, spillere og 

forældre. 

 

Udebliver et hold skal dette meddeles til DBU Jylland region 3 på mail: region3@dbujylland.dk 

4.3 Stævnedeltagelse 

HOG modtager løbende invitationer til en række stævner, både indendørs og udendørs. Disse 

informationer sendes videre pr. mail, hvis de kommer i elektronisk form. I enkelte tilfælde 

kommer invitationer pr. brev, og disse vil blive annonceret på opslagstavlen i boldrummet. 

Deltagelse i stævner sker på trænerens initiativ.  

 

Det er en målsætning at børne- og ungdomsholdene deltager i minimum 1 stævne eller cup pr. år.  

HOG bidrager med at tilbyde alle hold 2 endagsstævner + 1 et stævne med overnatning samt 

Hinnerup Cup (hold-/stævnegebyr) per år. Stævne med overnatning kan konverteres til 2 

enkeltdags stævner. Alle HO G hold spiller i HOG tøj. 

 

Deltagelse i ture, stævner mv. er som udgangspunkt gratis, jvf. ovenstående. Dog kan der ved 

enkelte stævner være krav om betaling for deltagelse. Ofte vil deltagelse i stævner af flere dages 

varighed som udgangspunkt kræve en vis egenbetaling. HOG Fodbold afholder deltagergebyrer for 

2 trænere/ledere ifm. ovennævnte stævner, som indregnes i turens samlede pris og betales som 

sådan af de deltagende spillere. 

 

Yderligere stævnedeltagelse og afholdelse af stævnegebyrer samt andre udgifter kan ikke 

godtgøres af HOG Fodbold, hvis der ikke forud er lavet særskilt aftale med Børne- eller 

Ungdomsudvalget.  

 

De økonomiske udgifter i forbindelse med transport til og fra stævne eller arrangementer dækkes 

ikke, men antallet af køreture søges fordelt ligeligt mellem de enkelte forældre til spillerne. Hvis 

dette ikke kan lade sig gøre, kan der opkræves kørselstilskud fra de forældre, der ikke indgår i 

ordningen. Disse penge tilgår holdet, og kan fordeles til forældre som kørselstilskud eller andre 

aktiviteter til holdet. Dette aftales mellem træner og forældre.  

 

4.4 Spillersæt / overtrækstrøjer 

Hvert hold modtager et sæt spillersæt ved sæsonstart. Der udleveres ligeledes overtrækstrøjer 

efter behov (størrelse/antal). Træner/holdleder har ansvaret for spillersættet. Efter sæsonen 

sættes tøjet i jeres boldskab med evt. bemærkninger om mangler og defekter. 

 

mailto:region3@dbujylland.dk


 

 

Spillesættet består af: 

 Spillertrøje 

 Spillershorts  

 Strømper 

 Målmandshandsker 

 

Tøjet ligger i tasken, der ved det respektive boldskab. Spillesættet vaskes af holdet selv. Forældre 

kan inddrages i en turnusordning. 

 

Tøjet bør som udgangspunkt altid vaskes samlet, og ikke enkeltvist af de enkelte spillere. 

Erfaringerne viser at det bliver væk / glemmer at blive afleveret og at der ved gentagne vaske 

ændrer de karakter således at spillersættene ikke længere er ens. Hvis tøjet er blevet beskadiget 

eller bortkommet, gives besked til den materialeansvarlige. 

 

Det er træner/holdlederens ansvar at spillesættet er klar til sæsonstarten. Da der er leveringstid 

på noget af tøjet, så kontroller i god tid (ca. 3 - 6 uger før den første kamp), om tøjet er i orden. 

 

Ved sponsorater eller forældregaver/-sponsorater til det enkelte hold kontaktes formanden for 

Børn eller Unge eller sponsorudvalget for konkret aftale og praksis. 

 

  



 

 

5 Bane- og lokaleforhold 

5.1 Baneoversigt ved H-H-hallen 

På www.hog-fodbold/træningstider.dk findes den aktuelle oversigt over baner samt 

træningstidspunkter.  

 

5.2 Retningslinjer for brug af banerne 

Boldbaner, rekvisitter, bolde og alt udstyr samt anvendelsen af omklædningsrum skal behandles 

ordentlig, og man skal sørge for at rydde op efter sig, således at alle kan benytte vores faciliteter. 

Ved træning og kamp er det trænerens ansvar, at stedet bliver efterladt i samme stand som da 

man kom. 

 

Græsbanerne må ikke benyttes om vinteren. Her henvises træning på grus og kunstgræs. Se 

www.favrskovbanen.dk for retningslinjer og booking af kunstgræsbanen. 

 

Det er HOG Fodbold som i samarbejde med kommunen, der afgør hvornår baner kan frigives 

under hensyntagen til vejrforhold..  

 

Fordeling af træningsbaner 

Træningsbaner og –tider fordeles af fodboldbestyrelsen efter input fra de respektive trænere 

(forår). Som udgangspunkt tilstræbes at fastholde tidligere års banefordeling og tildelte tider. 

 

Det er meget vigtigt, at de tildelte arealer og tider overholdes. Samtidigt skal det indskærpes, at 

mål der flyttes i forbindelse med træningen, SKAL flyttes tilbage. 

Har man træningstider, der kræver lys på anlægget, skal træneren have gennemgået en instruks i 

betjening af dette af udvalgsmedlem / kampfordeler. 

 

Lysanlæg 

Der er lysanlæg på banerne ved HH. Lyset til banen tændes mellem jordbane og grusbanen. 

Det er kun og KUN trænerne der må tænde for lyset, og kun efter instruktion fra den 

baneansvarlige, lyset slukkes også med nøglen. 

 

5.3 Materialer 

I boldrummet samt i containeren på banerne ved HH forefindes de nødvendige 

http://www.hog-fodbold/træningstider.dk
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materialer til den daglige træning, dvs. bolde i forskellige størrelser, træningsrekvisitter, 

overtræksveste, kegler m.m. 

 

Defekte bolde eller beskadigede ting meldes til materielmanden, hvorefter der tages hånd om 

dette. Evt. ønsker til nyt materiale, så kontakt B&U udvalget / materielansvarlige. 

 

Klubbens materiale og udstyr generelt, skal behandles omhyggeligt til gavn for alle i HOG Hinnerup 

Fodbold – ligesom det forventes, at alle er med til at holde boldrummet/containeren i ordentlig 

stand og derfor selvfølgelig rydder op efter sig selv! 

 

Boldrummet / boldskabene 

Hvert hold/afdeling har et skab i boldrummet, hvor materialer mv. kan opbevares. Skabet er til 

den enkelte årgang, og koden til skabet udleveres i forbindelse med påbegyndelse af 

trænergerningen. 

 

Hvert hold får tildelt sit eget skab i boldrummet på HH til opbevaring af bolde, drikkedunke, 

overtræksveste mv. Spillersættet udleveres/afleveres ved sæsonstart/afslutning. I dialog med 

Børne- eller Ungdomsformand afklares behov for nyt spillesæt og –størrelser til kommende sæson. 

 

Bolde 

Bolde forefindes i boldrummet. Der udarbejdes hvert år ved sæsonstart en liste over bolde.  

Det tilstræbes, at der til træning er min. én bold pr. spiller (alle årgange). 

 

Pumpning af bolde foregår i boldrummet, hvor der er placeret en pumpe. 

Det er trænerens ansvar, at tælle bolde op som bruges til træning og få dem med ind igen. 

Er en bold ødelagt, så ret henvendelse til materielmanden, som vil sørge for at man får en ny. 

Eventuelt bortkomne bolde meddeles ligeledes til materielmanden. 

Ved afslutningen af sæsonen rengøres boldene, og tælles op i samarbejde med og efter den 

materialeansvarliges anvisninger. 

 

Overtræksveste 

Til hvert hold uddeles et antal veste, der kan bruges til træningen. Disse er udleveret sammen med 

boldene, og forefindes i boldskabet i boldrummet. 

 

Mål 

Alle målene på træningsbanerne er flytbare, så man kan få det optimale ud af træningen. Dog 

kræver det én ting: Nemlig at man stiller målene på plads igen. Det er enhver træners og spillers 

pligt, at målene stilles tilbage på plads efter træning. 



 

 

Jyske 3-bold mål opbevares i containeren, og må benyttes af alle årgange. Dog har de mindste 

årgange, der spiller på denne type mål, fortrinsret frem for andre. Samtidig henstilles det, at man 

passer på målene. De større årgange skal være forsigtige ved brug. Dvs. skyd ikke voldsomt på mål, 

og vis hensyn overfor materiellet. 

 

Der er endvidere en ”global goal” til rådighed for alle årgange i containeren. 

 

Containeren / diverse udstyr 

HOG har forskelligt udstyr, kegler, toppe, ringe, koordinationsstiger med mere til rådighed til 

træning. Udstyret kan anvendes af alle årgange, og kræver som alt andet udstyr, at der passes på 

det. 

 

Derudover er HOG Fodbold indehaver af 2 M-stationer (står på baner) samt en boldkanon.  

 

Husk at sidste ungdomshold på banerne låser containeren (Senior låser selv op og i, hvis de træner 

senere). 

 

Nøgler 

Alle træner og holdledere får udleveret en nøgle mod kvittering, som giver adgang til boldrummet 

og omklædningsrum på hhv. HH og Rønbækken, container ved HH-banerne samt en kode til 

hængelåsen til det materialeskab holdet er tildelt. Det er den materialeansvarlige, der står for 

udlevering af nøgler. 

 

Udleverede nøgler SKAL altid afleveres til den ansvarlige for nøglerne og ALDRIG til 3. mand. Man 

er PERSONLIGT ansvarlig for udleverede nøgler. 

 

Lægeudstyr 

Forbindingstaske med tape, plaster og isposer skal være tilgængelige for alle hold og hvert hold 

har en sådan til rådighed. Den opbevares i materialeskabet i boldrummet, ved mangler kontaktes 

materielansvarlig. 

 

Der forefindes en lægetaske i containeren, den er KUN til akut opstået brug, alt der tages i den skal 

meddeles materielansvarlig, så den altid er opdateret. 

 

Der forefindes en hjertestarter i entre til HH hallen i tilfælde af hjertestop. En række personer i og 

omkring hallen er uddannet i brugen, men på hjertestarteren er der en udførlig brugsanvisning. 

I tilfælde af akut livstruende skade, der kræver ambulance ringes på telefon 112. 

 



 

 

5.4 Baneforhold indendørs 

HOG spiller indendørs fodbold i hallen på HH. I forbindelse med fodbold opsætter HOG fodbold 

selv bander om banen.   

 

Booking af træningstider, andre forespørgsler og brug af hal sker igennem Fodbolds 

indendørskoordinator.   

 

Tildelte tider for indendørssæsonen fremgår af klubbens hjemmeside og på Tv/info skærm ved 

indgang i hallerne. 

 

5.5 Lokaler og omklædning 

Der er ved både HH-hallen og Rønbæk banerne omklædningsrum, der skal benyttes, OG de 

opsatte ordensreglementer skal overholdes. 

 

Alle er velkommen til at benytte mødelokalerne ved Haldum Hinnerup hallen. Lokalerne er til 

fælles brug for hele HOG Hinnerups hovedforening. Det forventes, at man selv rydder op efter 

brug.  

 

Man kan booke lokalet til evt. faste møder via vores hjemmeside: www.hog-hinnerup.dk og 

www.hog-fodbold.dk 

 

Rygning og alkohol i HOG lokaler og faciliteter 

Der er rygeforbud i lokaler og omklædning både på HH og Rønbæk, og trænere og ledere har et 

medansvar for at håndhæve forbuddet. Drikkevarer må ikke medbringes, men skal købes igennem 

Kiosk på HH og Rønbæk. Alkohol må kun købes og nydes af personer, der er fyldt 18 år. 
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6 Fra klub til træner 

Trænere og ledere i HOG fodbold ”aflønnes” som ulønnede trænere, men de har mulighed for at 

yngste barn fritaget for kontingent. Derudover tilbydes trænere og holdledere en tøjpakke og 

tilbud om træner uddannelse. 

 

6.1 Tøjpakke 

I HOG Fodbold prioriterer vi højt, at ingen er i tvivl om hvem der er træner og leder i klubben. Hver 

træner/holdleder modtager trænerpakke med basisudstyr, som kan bæres ifm. træning og kamp. 

Vi tilstræber årligt at udlevere tøjpakke til nye trænere samt supplere eksisterende trænersæt i 

tilfælde af slid m.m. 

 

6.2 Uddannelse 

Det er HOG’s målsætning, at så mange trænere som muligt gennemgår flest mulige relevante 

kurser i forhold til trænerens aktuelle niveau samt de sportslige udfordringer/niveau for de hold 

træneren varetager. Kursusbeskrivelser kan ses på DBU Jyllands hjemmeside. 

 

Enkeltdages Inspirationskurser tilmelder træneren selv og får refunderet evt. kursusudgift. Øvrige  

kurser koordineres/aftale med børne- eller ungeudvalget. 

 

Der afgås særskilt aftale med trænere ved deltagelse i kurser, som repræsenterer større udgifter 

for HOG Fodbold (B1, B2, T-Licens m.m.). Træneren må her som udgangspunkt forventes at 

skulle ”binde” sig klubben i en periode (fra 1 sæson til flere sæsoner), såfremt der ingen 

egenbetaling skal være fra træner.  

 

Kurserne tilbydes alle trænere/ledere vederlagsfrit. HOG Hinnerup Fodbold betaler kursusafgiften. 

Transport kan betales efter særlig aftale, men må som udgangspunkt forventes at blive afholdt af 

træneren selv. Det er en forudsætning for godtgørelse af kursusudgift samt evt. udlæg, at 

træner/leder deltager i og gennemfører kurset.  

 

6.3 Socialkassen 

Træneren har 75,- kr. x antal betalende spiller årligt (opgøres efterår), som man kan benytte til is, 

slik, pizza, sæsonafslutning eller andet henover et kalenderår. Udgifter refunderes ved aflevering 

af en kvittering til formanden for Børn eller Unge. Restbeløb i socialkassen kan oplyses ved kontakt 

til teamlederen. 



 

 

7 Medlems administration 

7.1 Medlemslister/klubmodul 

Medlemslister til brug for træner og holdleder kan udskrives fra HOG fodbolds hovedside 

(http://www.hogfodbold.klub-modul.dk). Trænere og holdledere kan logge ind og udskrive lister 

fra administrations modulet, over det hold de har. 

 

Der kan både udskrives medlemslister og afkrydsningslister. 

 

Det er trænerens pligt at bruge afkrydsningslisten i forbindelse med træning. Det skal sikre at alle 

er tilmeldt og har betalt til holdet. Hvis trænere eller holdleder gentagende gange har oplyst 

forældre at deres barn ikke er tilmeldt holdet og der stadig ikke er sket en tilmelding, så kontaktes 

Team Børn eller Team Unge, der efterfølgende vil kontakte spilleren/forældrene. 

 

Medlemslisterne bør bruges i forbindelse med sæsonstarten, hvor der skal sendes invitationer ud 

til spillerne. 

 

I forbindelse med sæsonstart er det trænernes pligt at sende en revideret ”spillerliste” til 

Team Børn eller Team Unge til brug for kontingent gennemgang via tjek op mod medlemslisterne 

fra systemet. Ligeledes skal medlemslisten opdateres ved opstart af ny halvsæson. Spillerlisten 

skal fremsendes til Børne eller Ungeformanden inden én måned efter sæson start.  

 

8.1.2 Holdsport.dk 

Holdsport.dk kan endvidere benyttes på foranledning af træner/holdleder som gratis og 

brugervenligt system til den løbende kalenderadministration/spillertilmelding til 

kampe/træning/arrangementer, som holdet/årgange deltager i. 

 

7.2 Indmeldelse 

Nye spillere som kommer til klubben kan prøvespille i 14 dage før de skal meldes ind. Alle 

indmeldinger samt kontingentbetaling sker via klubbens hjemmeside. 

 

Ved hjælp af medlemslisterne skal træneren kontrollere, at alle spillere er medlemmer af klubben. 

En spiller skal være medlem af klubben for at være spilleberettiget. 

 

Har spilleren spillet kampe for den anden klub i en turneringshalvdel må han ikke spille i samme 

for den nye klub. Dispensation kan dog gives til spillere på grund af flytning. 
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En spiller må godt spille indefodbold for én klub og udendørs for én anden klub, men den klub der 

opbevarer spillercertifikat skal inden holdets første kamp give tilladelse. 

 

7.3 Spillercertifikat 

Ved indmeldelse af en ny spiller som i indeværende sæson eller sidste sæson har spillet i en anden 

klub, skal træneren bede spilleren om at indhente spillertilladelse hos pågældende klub, og 

dermed få udleveret spillercertifikatet. 

 

Hvis spilleren ikke har spillet for en anden klub i indeværende sæson og sidste sæson, skal 

træneren have spillerens underskrift på en såkaldt spillererklæring (kan hentes via hjemmesiden) 

Spillererklæring er først gyldig, når den kommer tilbage fra godkendelse hos DBU JYLLAND. Det 

understreges at en spiller ikke må benyttes i turneringskampe mv. inden indmeldelse og 

spilletilladelse/spillererklæring er i orden, da HOG ellers får bøder og fratagelse af point. 

 

7.4 Kontingent 

Kontingentet dækker både indendørs og udendørs fodbold. 

 

Kontingentet er halvårlig og skal betales inden 1.august for efterårssæsonen og gælder til 

15.januar. Forårssæsonen skal betales senest 1.april og gælder indtil 31.juli. 

 

En spiller er først trænings- OG spillerberettiget når der er betalt kontingent. 

 

7.5 Udmeldelse 

Sker ved at give træneren besked. Evt. spillercertifikat kan rekvireres på HOGs centrale kontor ved 

Rønbækcentret. Spillerkontingenter kan kun udleveres såfremt medlemmet IKKE er i 

kontingentrestance. 

 

  



 

 

8 Kommunikation 

8.1 Hjemmesider 

HOG´s primære informationskanal er via hjemmesiden. Her lægges alle informationer om 

klubbens aktiviteter ud, så både medlemmer, spillere, trænere og øvrige ledere kan holdes sig 

orienteret. 

 

P.t. drives www.hog-hinnerup.dk som den samlede hjemmeside for HOG og HOG Fodbold. Dertil 

driver Team Børn og Team Unge www.hog-fodbold.dk, hvor informationer m.m. særligt rettet 

mod børne- og ungdomsfodbolden forefindes.  

 

Oplysninger til trænerne i udendørssæsonen sendes pr. mail til alle trænere. Derfor er det vigtigt, 

at alle afleverer/ajourfører deres mail-adresse.  

 

Information fra DBU JYLLAND kan fås via bladene Klubservice og Jysk Fodbold som klubben har 

abonnement på. Eksemplarer af disse findes i cafeteriet på HH.  

 

Desuden kan disse fås som PDF filer via e-mail. Tilmelding skal ske via DBU Jyllands hjemmeside. 

Vi forsøger løbende at opdatere vores hjemmeside, og ønsker du at få informationer ind på jeres 

holds side, er I yderst velkomne til at kontakte vores Web-ansvarlige.  

 

Der findes også mange gode links/træningsøvelser på vores hjemmeside. 

 

En anden nyttig hjemmeside er www.dbujylland.dk, hvor der findes mange gode idéer til 

træningsøvelser, informationer om kurser, lovgivning, spilleplan samt generelle informationer fra 

fodboldens verden. 
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9 Økonomi  

9.1 Refundering af afholdte udgifter 

Refundering af udgifter afholdt af træner/leder mv. skal ske gennem Team Børn og Team Unge og 

kun mod aflevering af bilag. 

 

Der må forventes rimelig tid til at ekspedere bilagene, hvorfor trænere og ledere opfordres til at 

aflevere bilag hurtigst muligt at hensyn til budgetopfølgning og økonomistyringen. 

 

Regning eller bilag skal indeholde oplysninger om hvad der skal betales for, og hvornår der skal 

betales samt evt. kontooplysninger. 

 

  



 

 

10 Udvalgte kontaktpersoner 

 

Kampfordeler 3-5-7-mands fodbold: 

Peter Rasmussen 

Tlf.: 61 38 48 93 

Mail: pra@hog-hinnerup.dk/plmmr@mail.dk 

 

Kampfordeler 9-11-mands fodbold: 

Magnus Nielsen 

Tlf.: 21 74 75 52 

Mail: mni@ hog-hinnerup.dk 

 

Indendørskoordinator: 

Rene Hougaard 

Tlf.: 20 37 35 81 

Mail: rh@hog-hinnerup.dk 

 

Materialeansvarlige: 

Rene Hougaard 

Tlf.: 20 37 35 81 

Mail: rh@hog-hinnerup.dk 

 

Heinrich Frausing 

Tlf.: 86912660 - 20112060 

Mail: hf@hog-hinnerup.dk 

 

 

Formand HOG Fodbold: 

Rene Johansen 

Tlf.: 30 21 40 02 

Mail: rj@hog-hinnerup.dk 

 

Formand Team børn:  

Morten Bang 

Tlf.: 31 62 82 26 

Mail: morten@mxbang.dk 

  

Formand Team unge: 

Peter Rasmussen 

Tlf.: 61 38 48 93 

Mail: pra@hog-hinnerup.dk/plmmr@mail.dk 

 

Kontaktperson for Sponsorudvalget: 

Magnus Nielsen 

Tlf.: 21 74 75 52 

Mail: mni@ hog-hinnerup.dk 

 

 


