Lidt hjælp
Hjemmesider:
http://www.hatting-torsted.dk/
Facebook:
https://www.facebook.com/hattingtorsted.fodboldungdom

Uden aktive engagerede forældre er der ingen klub

Velkommen

Praktiske oplysninger
Børn må træne med 2 gange uden at betale kontingent, men 3. gang
skal barnet meldes ind. Du finder oplysningerne på vores hjemmeside
http://www.hatting-torsted.dk/ny-spiller/indmeldelse. Du tilmelder dit
barn efter alder og køn. Er man ikke registreret (indmeldt) kan man
ikke kobles på holdkortet og dermed ikke spille kamp.
Kan jeg undgå abonnementsbetaling.
Nej, bestyrelsen har besluttet, at alle medlemmer betaler via
abonnementsordning. Det er besluttet for at minimere den tid der ellers
skal bruges på at rykke for betalinger. Husk bestyrelsen er frivillige folk,
der arbejder for din klub i deres fritid.
Det er dit eget ansvar, at klubben har den rigtige mail, adresse mm.

Hatting-Torsted Fodbold er en sammenslutning af Hatting og Torsteds
idrætsforeningers afdelinger for fodbold.
Hatting Torsted Fodbold er 100 % basseret på frivilligt og ulønnet
arbejde. Derfor forventer vi, at du som forældre tilbyder din hjælp i
klubben, for husk, at jo flere vi er til at løfte byrden, jo mindre skal hver
især bære.
DET ER SJOVT AT SPILLE FODBOLD -når mor og far er
MEDSPILLERE
Selvfølgelig er det ikke sjovt at tabe, men lad for alt i verden være med,
at tildele dommeren skylden for nederlaget. Du kan gøre meget - og du
skal gøre det. En positiv adfærd fra din side er vigtig, hvis det skal være
sjovt at spille fodbold.

Du kan finde træner, ledere og ansvarlige på vores hjemmeside
http://www.hatting-torsted.dk

DE 10 FORÆLDRE-BUD
1) Mød op til træning og kamp - barnet ønsker det.

Hvad forventer vi af dig/jer som forældre

2) Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare din datter
eller søn.

Få fælles oplevelser sammen med dit barn. Med sikker gevinst! Både for
dig, dit barn og klubben.

3) Giv opmuntring i både med - og modgang - giv ikke uberettiget
kritik, men positiv og vejledende kritik.

Vi forventer du deltager i forældremøder og andre arrangementer i
klubben, samt bidrager aktivt til at opgaverne løftes.

4) Respekterer trænerens brug af spillerne - forsøg ikke at påvirke
ham/hende under kampen.

Vi forventer naturligvis også, at man opfører sig korrekt både til træning
og kampe - dvs. ikke råber af dommeren, modspiller, andre forældre
eller trænere.

5) Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes
afgørelser.

Til kamp repræsenterer vi alle sammen Hatting Torsted Fodbold - og det
skal vi gøre på en ordentlig måde.
Hatting-Torsted Fodbold giver dig mulighed for et langt og
oplevelsesrigt fodboldliv med og uden bold.
Fodbold for alle
Kammeratskab
Social samvær
Gode træningsforhold
Dygtige træner
Sommertur uanset niveau
Udlandstur uanset niveau

6) Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
7) Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.
8) Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
9) Vis respekt for arbejdet i klubben - tag initiativ til årlige
forældremøder, hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du
behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end
lyst.
10) Tænk på, at det er dit barn, der spiller fodbold - ikke dig!

