VELKOMMEN TIL HELSINGE FODBOLD

Vi byder velkommen til medlemmer, forældre,
trænere og ledere, hvor vi vil beskrive lidt om
klubben samt ikke mindst benytte lejligheden til
at tilkendegive klubbens holdninger til de sociale
spilleregler og vores forventninger til adfærd.
Hvad er HELSINGE FODBOLD

HELSINGE FODBOLD er en selvstændig klub hjemmehørende
under, Helsinge Sky�e- & Idrætsforening - i dagligdagen
benævnt som HSI.
Hovedforeningens og klubbens ak�viteter foregår på stadion
og halanlægget „Helsinge-Hallerne”, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge, som er en selvejende ins�tu�on med oﬀentlig stø�e fra
Gribskov kommune.

Indmeldelse

Du står selv for din indmeldelse i klubben, som sker via onlineindmeldelse og onlinebetaling via klubbens hjemmeside
under relevante årgang/afdeling.
Det er e�er fodboldloven ulovligt at spille på turneringshold
uden at være indmeldt. Endvidere skal spillebere�gelsen være
dokumenteret, hvorom du e�er din onlineindmeldelse bliver
kontaktet af klubsekretariatet.

Værdier og normer

Uanset �lknytning og funk�on i klubben er det vig�gt, at du
viser interesse for den sociale trivsel og ikke kun resultater af
kampe.
Er man i tvivl om et barns beretning om en hændelse sket
i klubregi, et det et godt ini�a�v at kontakte det pgl. barns
træner for få talt �ngene igennem, ligesom klubben forventer,
at man kontakter et medlem af klubbestyrelsen, hvis barnet er
usikker, u�lfreds eller måske ikke trives i klubben.
At deltage ak�vt i dit barns idrætsliv gælder ikke alene i kampe
– du kan også en gang imellem overvære den almindelige
træning på anlægget. For at dit barns hold kan fungere op�malt bør du �llige deltage i holdets sammenkomster samt ikke
mindst at give en hånd med ved kørsel �l udekampe og vask af
holdets spillesæt.
At det er vig�gt at sæ�e fokus på den enkeltes posi�ve bidrag
�l fællesskabet i stedet for nega�ve ytringer fra sidelinjen ligger os meget på sinde, og vi har et ønske om at
•

Høre positive opmuntringer fra sidelinjen i stedet for råb
med mishagsytringer.

•

Spillerne taler pænt til og om hinanden, til modstanderholdets spillere, dommeren samt generelt respekterer hinanden.

•

Kontingentet opkræves pr. kvartal.
Det planen at overgå til halvårlig betaling fra sommerferien 2018.

•

De voksne som rollemodeller for ungdomsspillerne udviser
respekt og taler pænt til og om hinanden.

•

Husk altid at holde din proﬁl opdateret på mitdbu.dk.

•

•

Husk spillerlicens både ved ind - som udmeldelse

Udviser respekt og loyalitet overfor unionernes og klubbens
anvisninger og regler.

Klubben har ﬂere stø�eforeninger. Foreningen for Juletræssalget og Fodbold Ungdomsafdelingens Forældreforening.
Førstnævnte har sine indtægter fra salg af juletræer i december måned - sidstnævnte sine indtægter ved a�oldelse af fodboldstævner. Begge giver god og uundværlig stø�e �l klubbens
ungdomsarbejde.
Klubbens inten�on er, at alle i klubben får mulighed for at
sæ�e sit præg på vores fælles sociale målsætning, og at denne
velkomst kan være et ny�gt indslag i de frem�dige deba�er
om fælles værdier.

Målsætninger for det sociale liv

Der er klubbens holdning og ønske, at fodboldinteressen i klubben skal opleves i en posi�v og fornøjelig ånd, og at vi i forhold
�l alle andre optræder med menneskelige hensyn således,
at vi undgår generende adfærd som drilleri, mobning, social
udstødning, overgreb samt ikke mindst ubere�gede påstande
om overgreb.
For at leve op �l de�e er det nødvendigt, at uanset dit engagement i klubben, giver du dit bidrag �l, at generende adfærd
ikke forekommer.

Vi accepterer ikke, at voksne overfuser børn eller
unge, og i sådanne tilfælde anmoder vi om, at du
griber ind i forholdet og minder vedkommende
om klubbens værdier og normer.
Alternativt kan holdets træner eller et medlem af
klubbens bestyrelse kontaktes.

Børn og unge kan indbyrdes glemme at respektere hinanden.
men oplever du, at der drilles, fremsæ�es hån eller tales nedsæ�ende, er det vig�gt, at du ikke er bange for at gribe ind.
Fællesskabet, klub- ånden og respekt for den enkelte, bør du
give høj prioritering.
Vi vil her også gøre opmærksom på at bane�ordeling samt
trænings�der kan varierer fra sæson �l sæson og at ak�vitetsniveuet vil varierer fra �d �l anden.

Trænere og ledere

Alkohol

Som træner og leder for børn og unge besidder man en magtposi�on i henseende �l spillerne. Denne magt skal anvendes
posi�vt og på en sådan måde, at de ak�ve medinddrages i
forhold �l ønsket omgangstone samt de re�gheder og pligter,
som den enkelte har.
Som træner eller leder for børn og unge skal du besky�e dig
selv mod unødvendige påstande og mistanker, hvorfor du skal
iag�age følgende forholdsregler i dagligdagen:

Klubbens holdning er, at alkohol og idræt ikke hører sammen.
Da børnene o�e ser op �l trænere og ledere er det vig�gt, at
vi er vores rollemodel bevidst. Det vil med andre ord sige, at vi
ikke drikker alkohol ved de daglige idrætsak�viteter, og vi viser
børn og unge, at alkohol i moderate mængder kun nydes ved
festlige lejligheder af voksne ansvarlige mennesker.

•

Træning og hold-aktiviteter bør altid foregå på klubbens anlæg (inde eller ude), og hvis der undtagelsesvis undervises
i teori eller andet hjemme hos en træner eller leder, skal der
være mindst to voksne tilstede.

•

Samme regel som ovenstående gælder for fester, sammenkomster eller ture.

•

Hvis voksne bader sammen med børn så sørg for, at der en
anden voksen tilstede.

Ovenstående forholdsregler må ikke komme i vejen for, at man
som træner eller leder har den nødvendige fysiske kontakt
under træning eller når der, med respekt for den enkeltes
grænser, skal trøstes eller gives et kram.
Som træner eller leder for børn og unge og dermed den
ansvarlige for ud- og indski�ning af spillere bør du ikke kun
tage hensyn �l de sportslige resultater. At det sociale i gruppen
fungerer, og at den enkelte føler sig værdsat, er noget som bør
vægtes. Det er vig�gt at huske, at når det sociale fællesskab
fungerer, kommer resultaterne som regel også.
For at undgå at nogen føler sig mindre værd, er det al�d træneren, som står for at dele hold �l træning.
Ved indgåelse af træner- og lederengagementer vil klubben ved
samtaler lægge vægt på ovenstående vejledninger.
Formålet med denne vægtning er at klubben kan danne sig et
indtryk af, hvorvidt der er basis for at indgå a�ale med personen.

Med de�e skriv har vi lagt vægt på ikke at udstede sort/hvide
regler for livet i klubben, men snarere at være med �l at sæ�e
trivsel på dagsordenen.
Foto og ﬁlm er forbudt i omklædningsrummene

Bestyrelsen

Bestyrelsen vil gøre deres �l at holde gang i processen ved at
skabe trygge rammer for alle i klubben, og det er vores håb, at
du i henseende �l adfærd og social omgang med andre, opleves som en medspiller.
Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel på klubbens
hjemmeside, via mail og e�er bestyrelsens bestemmelser.
Du kan �l enhver �d se på klubbens hjemmeside, hvem der
sidder i fodboldklubbens bestyrelse, her kan du også ﬁnde
sted trænings�der og hvem der er trænere og holdleder for de
forskellige årgange og hold.

Kontakt

Helsinge Fodbold
Idrætsvej 21
3200 Helsinge
Klubsekretariat
Tlf.:
20 26 80 97
E-mail: klubsekretariat@helsingefodbold.dk
Web: www.Helsingefodbold.dk
S��et den 23/5-1919
Medlem af Helsinge Sky�e- & Idrætsforening

