Lidt hjælp
Mailliste:
Kampfordeler:
Hjemmesider:
http://www.hatting-torsted.dk/
https://kluboffice2.dbu.dk/
http://staevner.dk/
http://www.dbujylland.dk/
Facebook:
https://www.facebook.com/hattingtorsted.fodboldungdom
facebooksiden for trænere og trinledere: lukket
https://www.facebook.com/groups/1747513868810060/

Træner

ungdom

Ny Træner i klubben
Tak fordi du har valgt at blive træner i Hatting Torsted Fodboldklub.
Som klub har vi pligt til at registrere vores trænere, også for at du kan få
adgang til DBUs Kampklar, som vi benytter til holdadministration.
1. Har du en DBU-profil?
Du spiller måske selv fodbold, eller har gjort indtil for nydeligt, så har du
helt sikkert en DBU-profil.
Har du blot glemt din kode, kan du gå ind på MIT.DBU.DK og trykke på
glemt kode, hvorefter du skal følge vejledningen for at danne en ny kode.
Har du ikke en DBU-profil, så kan du gå ind på MIT.DBU.DK – for at oprette
dig.
2. Nu skal du oprettes som trinleder i Hatting Torsted Fodboldklub.
Du skal logge dig ind via MIT.DBU.DK og følge vejledningen her

Arbejdsopgaver og forventninger
•

Du skal sørge for at du holder dig til klubbens holdninger. Ligger på
hjemmesiden http://www.hatting-torsted.dk/om-klubben/

•

Du skal møde velforberedt til træning og kamp. Du skal i dit
ordvalg og din opførsel være et godt eksempel for spillerne. Du skal
absolut IKKE kommentere dommerens præstationer.

•

Klubben forventer, du har god takt og tone til dine spillere og
modspillere (kampe).

•

Du skal forsøge at fremelske spillernes sociale forståelse,
kammeratlige optræden og loyalitet over for klubben, for spillet og
for dommerne, holdet skal altid fremstå som værdige
repræsentanter for sporten og Hatting-Torsted.

•

Det er trænerens opgave at oplære og bistå alle holdets
fodboldspillere så de opnår så god en udvikling og sportslige
resultater som muligt.

•

Du skal gennem deltagelse i kurser forsøge at dygtiggøre dig, både
fagligt og menneskeligt

•

Træningen skal ske efter HT fodboldprincipper herunder bl.a.
aldersrelateret træning – ligger på hjemmesiden
http://www.hatting-torsted.dk/om-klubben/ .

•

Du møder velforberedt og oplagt til træning og kamp.

•

Til kampe, stævner- turneringer spilles altid efter HAK-princip (alle
spiller mindst halvdelen af kampen)

•

Du har det daglige ansvar for årgangens materialer (bolde, kegler
mm) og er ansvarlig for at boldskuret altid er låst. Mangler du
matriel bestilles det hos trinlederen.

•

Du har ansvaret for at sætte og udtage hold samt sørge for
udskiftning ved kampe. Indberetning af holdkort og resultater af
kampe.
Der er også dit ansvar at indkalde spillere til kamp. Dette kan ske i
et samarbejde med trinleder eller en anden forældre.

•

•

Hvis det er nødvendigt at flytte spilletidspunkt for en kamp,
meddeler træneren dette til kampfordeleren
bcpo@mail.stofanet.dk , som vil undersøge om det er muligt. Ingen
kamptidspunkter flyttes før dette er meddelt af kamp- fordeleren.

•

Deltager i forældremøder og trænermøde sammen med trinleder

•

Du bærer det udleverede tøj til træning og kampe.

•

Trænere og trinledere skal opfordre til fair play og er selv et godt
eksempel, både til træning og kampe.

•

Dårlig opførsel og andre ting der stiller Hatting-Torsted i dårligt lys
accepteres ikke!

•

Brug evt. DBU – kampklar til at indkalde spillere, sætte holdkort,
styre holdets aktiviteter.

