
 

Informationsbrev for trænere i  

Spentrup IF Fodbold 

 
Vi vil gøre opmærksom på at oplysningerne i dette brev vil blive revurderet i løbet af året – 
dokumentet skal ses som en vejledning, så du som træner føler dig forberedt, når du er eller bliver 
træner i Spentrup IF.  

  



Indholdsfortegnelse 
Nytårsappel ....................................................................................................................................................... 3 

Afslutninger ....................................................................................................................................................... 3 

Fælles overnatningsstævner ............................................................................................................................. 3 

Trænermøde ...................................................................................................................................................... 3 

Træningsdragter/gavekort/Fitness abonnement .............................................................................................. 3 

Stævner ............................................................................................................................................................. 3 

Kontingent ......................................................................................................................................................... 4 

Conventus .......................................................................................................................................................... 4 

Børneattest ........................................................................................................................................................ 4 

Elektronisk holdkort (DBU) ................................................................................................................................ 4 

Ændringer i trænerteamet ................................................................................................................................ 4 

Klubbens ansigt udadtil ..................................................................................................................................... 5 

Bolde og kegler .................................................................................................................................................. 5 

Forældrehjælp ................................................................................................................................................... 5 

Forældre opførsel - De 10 forældre bud ........................................................................................................... 5 

Træningstider .................................................................................................................................................... 6 

Kampe ................................................................................................................................................................ 6 

Materialer / kamptøj ......................................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

  



Nytårsappel 
U11-U19 afholder altid fælles nytårsappel lørdag uge 8 
U5-U10 afholder altid fælles nytårsappel lørdag uge 10 
 

Afslutninger 
U5-U10 afholder altid fælles afslutning fredag uge 24 (Der er medaljer til alle) 
U11-U19 afholder altid fælles afslutning lørdag uge 24 
 

Fælles overnatningsstævner  
Klubben tilstræber at vi hvert år kan sende ungdomsspillerne på en fælles tur. Disse ture er 
selvfølgelig betinget af økonomien tillader det.  
U8-U15 tilstræber vi at deltage i et fælles overnatningsstævne i Danmark (weekenden uge 25) 
U16-U19 tilstræber vi at deltage i et fælles overnatningsstævne i udlandet (dato kan variere alt 
efter stævnemulighederne) 
 

Trænermøde 
Afholdes for alle trænere / holdledere ca. 3 gange om året (inden sæsonstart, når forårssæsonen 
er slut og når efterårssæsonen er slut). 
 

Træningsdragter/gavekort/Fitness abonnement  
Det tilstræbes at alle trænere får en træningsdragt omkring nytårsappel til foråret.  
Herudover tilbyder vi 3 andre muligheder som man kan vælge imellem som træner i Spentrup IF 

•  Gratis kontingent, hvis du er senior spiller 
• Gratis fitness i Spentrup Fitness 
• Gave kort på 1000 kr. til Inter sport.  

En sund økonomi er væsentligt for at disse ”goder” kan finansieres. 
 

Stævner 
Det er muligt at tilmelde sig til 2 stævner i foråret, 2 stævner i efteråret og 2 stævner til indendørs 
fodbold. 
 



Kontingent 
Kontingent betales for forårssæsonen og for efterårssæsonen. Kontingent for indefodbold er 
gratis, det er dog betinget af den økonomiske situation i fodboldafdelingen -  ellers opkræves et 
mindre beløb.  

• Kontingent forår betales senest d. 1/4 
• Kontingent efterår betales senest d. 15/8 

Hvis et barn ikke har betalt kontingent inden den første turneringskamp er det ikke muligt at spille 
kamp eller træne. Spilleren kan først spille kamp/træne igen, når kontingent er betalt via 
Conventus.  
 
Der følger en vejledning med til hvordan du tilmelder/registrere dig i Conventus, dette skal 
spillerne gøre for at betale kontingent.  
 

Conventus 
Alle træner får et login til Conventus, hvor de kan se hvem som har betalt kontingent. Bestilling af 
login, sker ved at henvende sig til Morten Skiffard eller Henrik Hagedorn Jensen i 
økonomiudvalget. Conventus kan bruges som et kommunikationsredskab, hvor trænerne kan 
sende sms og mails til spillerne. 
 

Børneattest 
For at være træner i Spentrup IF, skal du først og fremmest have lyst til at arbejde med børn og 
unge. Lovgivningen kræver, at du skal kunne fremvise en ren børneattest. 
 

Elektronisk holdkort (DBU) 
Du skal lave elektronisk holdkort, når dine spillere begynder som U13. Du skal oprette en profil på 
DBU hjemmeside - dbu.dk. Når du har oprettet en profil kan holdkort laves, ved at følge 
proceduren på DBU’s hjemmeside. Du kan downloade App’en på din smartphone, så det bliver 
mere tilgængeligt når du står på fodboldbanen.  
 

Ændringer i trænerteamet 
Det er vigtigt at alle trænere er opmærksom på at give en tilbagemelding til ungdomsudvalget, 
hvis der sker ændringer eller en træner vil stoppe som træner for et hold. Vi ser gerne i 
ungdomsudvalget at trænerne gøre ”arbejdet” færdig – enten når forårssæsonen eller 
efterårssæsonen er færdig. Dette vil gøre det nemmere for ungdomsudvalget at finde en afløser. 



Det allerbedste vil være at den afgående træner selv har fundet en erstatning, så vi ikke risikere, at 
en årgang ikke kan fortsætte, grundet manglende træner. 
 

Klubbens ansigt udadtil  
 Dommerne er fredede uanset deres præstation - de laver ikke om på deres kendelser! 
 Giv aldrig dine egne negative meninger til kende hverken under eller efter en kamp. Vi skal 

have et godt ry blandt dommerne – det gavner os sidenhen.  
 Omklædningsrum skal både hjemme og ude forlades i pæn stand. Tjekkes for affald og 

glemte sager kommer med ejermanden hjem  
 Spillerne skal tage støvler af efter træning/kamp, inden de går ind i omklædningsrummet. 

Dette gøres altid uden undtagelser!  
 Støvlevask foretages aldrig i omklædningsrummet!  
 Det er ikke tilladt at filme med kamera eller mobil fra omklædningsrummene i forbindelse 

med omklædning og bad. Sejrsdanse m.v. er naturligvis tilladt af filme.  
 

Bolde og kegler 
Hvert hold har et skab i klubbens boldrum, i dette skab vil der være bolde, kegletoppe og 
overtrækstrøjer. Det er trænernes ansvar at disse samles ind efter endt træning. Skulle noget af 
udstyret gå i stykker eller bortkomme, kan der rekvireres nyt ved at kontakte den 
materialeansvarlige. 
 

Forældrehjælp 
Hvor meget af din fritid, som du skal bruge afhænger af, hvor god du er til at få tilknyttet hjælpere 
til dit hold. Det vil være oplagt at bede forældrene om hjælp. Typisk vil du kunne bruge en praktisk 
person (eller flere) til at være holdleder – som kan stå for kørsel, kampplaner, tøjvask, 
frugtordning etc. 
 

Forældre opførsel - De 10 forældre bud 

1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det 
2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille 
3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere 
4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende 
5. Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder 
6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe 
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet 
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke 



9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn 
10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!! 

 

Træningstider 
Du har selv indflydelse på hvornår holdets træningen skal ligge. Ved sæsonstart bliver du bedt om 
at give en tilbagemelding på holdets ønsket træningstid.  
 

Kampe 
Ved sæsonstart bliver du bedt om at give en tilbagemelding om den eller de turneringer, du 
ønsker at deltage i. 
Tilmeldinger sendes til klubbens kampfordeler, som så vil tage kontakt til de rette instanser 
således at du kommer med til det, du ønsker. 
 
Er du tilmeldt en turnering, planlægges dine kamptider i samråd med kampfordeleren. Får du 
efterfølgende alligevel problemer med at gennemføre en planlagt kamp: 
 
SKAL du (med hjælp fra kampfordeler) forsøge at få kampen flyttet. Er dette ikke muligt 
SKAL du melde afbud så snart det står klart, at kampen ikke kan gennemføres. 
 
Aflyste kampe koster klubben penge i form af bøder, og udeblivelse uden afbud koster ekstra 
bøder. 
 
Træner du i en række hvor kampresultaterne skal indrapporteres efter endt kamp, SKAL dette 
gøres inden for de fastsatte tidsrammer. Da klubben ellers bliver pålagt en bøde for hvert 
manglende resultat. Indsendelser af resultater kan ske via mobil app eller på DBU og/eller DGi 
hjemmesider (DBU.dk eller DGI.dk).  
 

Materialer / kamptøj 
Der er 1 sæt kamptøj for hvert hold. Dette udleveres af den materialesvarlige (se kontaktliste). – 
Kamptøjet er trænerens ansvar og det er din pligt at sørge for, at det bruges til kamp.  
 
Til det første trænermøde i det nye år, bliver du bedt om at vurdere, om størrelserne i din 
trøjetaske stadig passer, og om din taske trænger til at blive suppleret.  
Her bliver alt andet materiale, som holdet bruger også talt op og det vurderes om der er noget 
som skal suppleres op.   
 
 



M.v.h 
Ungdomsudvalget  
Spentrup IF. 
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