
  
 

 

 

Når uheldet er ude 
HOG har et FALCK abonnement, der dækker al-
le uheld for spillere og trænere i forbindelse 
med kampe og træning. 

 

Trænere og holdledere kan rekvirere ambulance 
i tilfælde af tilskadekomst, hvor der kræves 
hospitalsbesøg. 

 

Abonnementsnummeret skal blot oplyses i for-
bindelse med skade. 

 

Abonnementsnr.: 13 02 13 37 

 

Medlemsnavnet er: HOG 

 

Abonnementsformer: Kode 20 og 21 

 

Lokal vagtcentral tlf.: 70 10 20 30 

 

Alarmcentralen:   112 

 

HOG har i øvrigt følgende forsikringer: 

 

 Ansvarsforsikring 

 Arbejdsskadeforsikring (for trænere, lede-
re og frivillige. 

 Idrætsrejseforsikring 

 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. 
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Fodboldtrænerens opgaver: 

1. Sørge for en god og alsidig træning, afpasset 
efter den årgang, man træner, og inden for 
rammerne af ”Den gule tråd”. 

2. Loyalt medvirker til, at klubbens overordnede 
målsætning følges og udføres. 

3. Møde velforberedt til både kampe og træning. 

4. Være et godt eksempel for spillere, såvel i op-
førsel som i ordvalg. 

5. Undlade, at komme med upassende kommen-
tarer om dommerens præstationer under kam-

pen. 

6. Udføre de administrative opgaver, der følger 
med trænerjobbet. 

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

8. Gennem kurser forsøger, at dygtiggøre sig i 
både fagligt, administrativt  

9. og menneskeligt. 

10. Sørge for, at inddrage hjælpetræneren/ hold-
lederen i det daglige arbejde til gavn for sam-
menholdet omkring klubben. 

11. Forsøge at inddrage flest mulige forældre i ar-
bejdet omkring både holdet og klubben. 

 

 
 

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. 

 Hjælpetrænerens eller hold-
lederens opgave: 

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

 
2. I samarbejde med træneren, at arrangere spil-

lermøder, rejser, fodboldstævner og sociale til-
tag. 

 
3. Udfærdige kamp/holdkort i forbindelse med 

kampene. 
 

4. I samarbejde med træneren, at arrangere 
transport/forældrekørsel. 

 
5. I samarbejde med træneren, at arrangere tur-

nusordning for vask af spillertøjet og sørge for, 
at spillertøjet er medbragt til kampene. 

 
6. At være ”Hyggeonkel/tante” for holdet og sør-

ge for det sociale sammenhold omkring holdet 

og dets forældre. 
 

7. Vikariere for træneren i dennes fravær. 
 

8. Ledsage holdet til kampene. 
 

9. Være et godt eksempel for spillere, såvel i op-
førsel som i ordvalg. 

 
10. Undlade, at komme med upassende kommen-

tarer om dommeren under kampen. 
 

11. Loyalt medvirker til at klubbens overordnede 
målsætning følges og udføres. 

 
12. Hjælpe til med at inddrage flest mulige foræl-

dre i arbejdet omkring både holdet og klubben. 
                 

 
                          

 Klubbens Adresser m.m. 

Spillested: 

HH hallen Svinget 6 Hinnerup 

Rønbæk Stadion Ådalsvej 94 Hinnerup 

 

Hjemmeside: 

     www.hog-hinnerup.dk\Fodbold 

 

Her finder du også andre vigtige beskrivelser 
som: 

 

  ”Trænerhåndbog” 

  ”Den gule tråd” 

  Kontingentregler 

  Inspiration til øvelser 

 

Årgangsbetegnelse 

En spiller som f.eks. i 2009 fylder 7 år vil nor-
malt deltage på årgangen med betegnelsen U-7. 
Spillere født i 4-kvartal kan deltage i årgangen 
før. (Begrænset antal). 

 

Kontingent: 

Satserne fremgår af klubbens hjemmeside un-
der holdtilmelding. 

 

Efter indmelding og betaling af kontingent op-
kræves medlemmet automatisk fremefter. 

 

Der kan i særlige tilfælde (forældre uden hæbe-
kort, netbank etc.) tages i mod kontant beta-
ling. 

 

Følg og vær med i ‘HOG Fodbold’ på 

 

 

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

