
Hatting-Torsted Fodbold 
– fodbold for små og store fødder, 

fodbold til glæde for alle! 
Forældre på sidelinjen – et attraktivt sæt medspillere! 
Hatting-Torsted Fodbold ønsker en positiv opbakning og et godt samarbejde 
med forældrene. Hatting-Torsted Fodbold er, som så mange andre 
sportsklubber i Danmark, i vid udstrækning en klub, som bygger på frivillige 
trænere og hjælpere, der hver eneste dag skal sørge for, at vores børn og unge 
kan nyde de mange glæder, der følger med at deltage i idrættens fællesskab. 
 
En positiv adfærd fra forældre til børne- og ungdomsspillere er vigtig, hvis det 
skal være sjovt for børnene at spille fodbold. 
 
Det er i høj grad de frivillige, der på den måde skaber mange værdier for vores 
fælles samfund. Derfor har vi også brug for din hjælp som forælder til arbejdet 
omkring holdet og arrangementer i vores klub. 
 
Det er vores håb, at frivilligheden i klubben støt og rolig vil vokse, således 
at vi alle giver en hjælpende hånd i forbindelse med klubbens mange sportslige 
aktiviteter. INGEN FRIVILLIGE INGEN KLUB 
 
Tilmelding og kontingentbetaling 
Kontingent gælder for en halv sæson. For nye medlemmer er de 2 første 
træninger gratis, men man skal være medlem for at spille kamp. 
Indmeldelse sker på klubbens hjemmeside: 
http://www.hatting-torsted.dk Under “Velkommen i HT” - ”Indmeldelse i 
Hatting-Torsted Fodbold” 
 
Sammenhold 
Træningen foregår i trygge omgivelser, hvor der er plads til at lave  
fejltagelser, og hvor alle føler sig velkomne, uanset hvor man kommer fra. 
Hatting-Torsted Fodbold er et sted hvor mobning absolut ikke accepteres. 
 
 

 

www.Hatting-Torsted.dk 
 

Velkommen til 
Hatting-Torsted  
Fodbold 
Velkommen i klubben 
Hatting-Torsted ønsker nye og gamle medlemmer velkommen i klubben. Med 
denne folder ønsker vi kort, at informere om vigtige oplysninger du som ny i 
klubben kan have glæde af. Endvidere kan du altid rette henvendelse til 
klubbens udvalg eller trænere. 
 
Hatting-Torsted er én af syd byens klubber i Horsens Kommune og målet er 
at blive endnu bedre, blandt andet ved at have stor kvalitet i den 
fodboldudvikling vi tilbyder vores spillere i klubben uafhængig af alder og 
niveau. 
 
Når du møder første gang 
Første gang du møder, vil du som spiller blive budt velkommen og træne 
sammen med dine klubkammerater. Når du har trænet et par gange, skal vi 
have en indmeldelse i klubben, og du er klar til at gå med i kamp for klubben. 
 
Hatting-Torsted Fodbold tilbyder 

• Fodbold for alle 4-18 årige piger og drenge samt seniorspillere 
• At du som spiller bliver en del af et stort fællesskab 
• Engagerede og uddannede trænere (med forældretrænere i de yngste  
• årgange) 
• Træning tilpasset den enkelte årgang baseret på DBU’s Aldersrelateret  
• Træning – forsvarlig og målrettet træning af børn og unge 
• Gode rammer og træningsfaciliteter 
• Fodboldskole for U7 - U14 
• Kontingentet i ungdomsrækkerne dækker  

udendørs og indendørs fodbold. 
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Hatting-Torsted.dk 
På vores hjemmeside www.hatting-torsted.dk kan du løbende  
følge med i de kommende kampe på vores baner, holdenes aktiviteter  
og resultater, klubbens trænere og kontaktpersoner, ungdomsudvalg, 
klubbestyrelse, træningstider og meget mere. 
 
Vi holder siden opdateret med de forskellige arrangementer, der kommer i 
årets løb. Det være sig informationer ifbm. afholdelse af klubben eget  
stævne der afholdes mellem jul og nytår, Fodboldskoler, Hatting-Torsteds 
hjemmekampe og diverse stævner, så I kan sætte kryds i kalenderen for 
disse aktiviteter. 
 
Sæt hjemmesiden på din mobil og hent DBU’s Fodbold App til  
smartphones, så du altid let kan følge med i kampe og resultater. 
 
Følg os også på Facebook, hvor Hatting-Torsted Fodbold er  
oprettet, hvor der bidrages med de gode klubhistorier!  
Vær med i det gode fællesskab. 
 
Medlemmernes forpligtelser 
Kontingent gælder for en halv sæson, der gør at alle har råd til at  
deltage. Det er dog langt fra nok til at drive vores klub, hvilket betyder,  
at vi forventer at alle i klubben er klar med en hjælpende hånd. 
 
Vi bruger mange penge på at sikre at spillerene i klubben får gode 
trænere, deltager i mange stævner og turneringer samt får stillet meget 
moderne og udviklende træningsudstyr til rådighed. 
 
Derfor har vi en række aktiviteter, der kræver alles opbakning. Her er det  
Specielt vores store stævne mellem jul og nytår, bolddrenge til Ac kampe, 
afvikling af hjemmekampe m.m.. 
Har du spillet i en anden klub tidligere, skal vi indhente spillercertifikat fra  
din “gamle klub”. Derfor må du ikke skylde kontingent i den gamle klub.  
Først herefter kan du på lovlig vis spille kamp for Hatting-Torsted Fodbold 
(DBU’s regler). 
 
 

Krav til spillere og forældre 
• Forældre/spillere deltager i kørselsordninger til kamp og stævner. 
• Vask af spillertøj sker på skift på holdet. 
• Man deltager aktivt i arrangementer på de enkelte årgange. 
• Man tager gerne en vagt ved afholdelse af klubbens stævner 
• Vi forventer naturligvis også, at man opfører sig korrekt både til træning og  
  kampe – dvs. ikke råber af dommeren, modspiller, andre forældre eller  
  trænere. Til kamp repræsenterer vi alle sammen Hatting-Torsted Fodbold –  
  og det skal vi naturligvis gøre på en ordentlig måde. 
Gode råd til forældre 
• Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det. 
• Sæt fokus på spillet frem for resultatet! 
• Tænk på holdet frem for at fremhæve kun dit eget barn. 
• Kom med positive tilråd, ellers skal du tie stille. Hjælp gerne andre forældre 
  med at få samme holdning. 
• Respekter trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende 
  under kampen. 
• Se på dommeren som en vejleder - kritiser aldrig dommerens afgørelser. 
• Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke. 
• Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet. 
• Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til årlige  
   forældremøder, 
  hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre  
  forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement. 
• Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig! 
• Det bedste du kan gøre for dit barn er at vist positiv interesse uanset hvilket 
  niveau der spiles på. 
 
Hatting-Torsted Fodbold en DBU Fairplay klub 
Spillerne skal udvise Fair Play til træning, overfor medspillere, trænere og 
forældre. I kamp overfor modstanderne og deres træner, forældre og 
dommeren. 
Og overfor klubben i forhold til de faciliteter og det træningsudstyr man benytter 
i hverdagene. 
 
Hatting-Torsted Fodbolds klubdragt 
Hatting-Torsted Fodbold har en klubdragt, som kan købes på vores webshop. 

 

Støt klubbens sponsorer – de støtter os 
 


