
Samarbejdsaftale fra 2016 mellem HOG ungdom & GUI 

ungdom.  
 

 
Der nedsættes et koordinerende samarbejdsudvalg bestående af min. 1 person fra 
hver klub, som samtidig sidder i denne klubs ungdomsudvalg. Disse 2 personer er 

kontaktpersoner i ethvert anliggende mellem klubberne, samt til klubbernes 
trænere/holdledere. 

 
Der kan indgås holdsamarbejde på årgangene fra og med U8. 
 

Såfremt én af klubberne ikke har spillere nok til en årgang, indledes der 
holdsamarbejde. Klubbernes trænere/ledere informeres om denne aftale, således alle 

er orienteret. 
 
Der udarbejdes desuden særskilt aftaleseddel pr. årgang der indledes samarbejde på. 

 
Ved oprettelse af holdsamarbejde i en årgang, forbliver alle spillere medlem af deres 

”moderklub”, uanset bopæl. Såfremt en klub kun kan stille med 4 spillere, eller 
derunder, indlemmes spillerne i anden årgang, eller anmodes om at melde sig ind i 
den anden samarbejdsklub. 

Eventuelle nye spillere indmeldes i forholdet 1 til 1, således at 1. nye medlem bliver 
medlem i GUI, næste nye medlem i HOG, o. s. v.  

Det er holdlederens pligt, at fordele evt. nye spillere, i henhold til ovenstående og 
indberette det til den pågældende klub. 
 

Kontingenter afstemmes mellem de 2 klubber, således at disse er helt ens. 
 

Aflønnede trænere afstemmes mellem klubberne for hvert hold og påføres 
aftaleseddel for det pågældende hold. Den pågældende træner er træner for HELE 
årgangen. Aflønnede trænere kan indføres fra start af 11-mands fodbold, hvis det 

vurderes nødvendigt, for at fastholde spillerne i årgangen. 
 

Hvis én klub stiller med træner, skal den anden klub stille med en holdleder, som 
holder gensidig kontakt med kontaktpersonerne fra de 2 klubber. 

 
Træning og kampe afvikles på begge anlæg, efter nærmere aftalte mellem klubberne 
og med hensyntagen til hvor spillerne er bosiddende, i de to klubbers område. Det 

tilstræbes dog at kampe og træning deles ligeligt mellem anlæggene.  
 

Omkostninger til hvert enkelt hold, deles i forhold til spillere på holdet, dog skal der 
foreligge en klar aftale, om på hvilket niveau disse omkostninger skal ligge, bl.a. med 
hensyn til betalte trænere, til deltagelse i stævner, spilledragter, trænerkurser med 

mere, som påføres den underliggende aftaleseddel for holdet. Dette kan være 
nødvendigt at få afstemt/godkendt i de respektive bestyrelser. 

 
Der udarbejdes en håndbog til alle trænere og holdledere i samarbejdet, med alle 
oplysninger og retningslinjer. Denne bør udleveres til ALLE trænerne i de to klubber, 

så de er forberedt på et eventuelt samarbejde. 
 

Alle spillere, trænere og holdledere, på et samarbejdshold, inviteres og deltager, så 
vidt muligt, ved alle arrangementer i begge samarbejdsklubber og støtter dermed op 
om begge klubbers arrangementer. 

 
Denne aftale kan genforhandles på ethvert tidspunkt, efter opfordring fra en af 

klubberne, eller senest 1 år efter indgåelse af aftalen. 
Nærværende aftale er gældende fra 1. maj 2016.  
 

Dato:    Dato: 
 

For GUI:__________________  For HOG:____________________ 


