VELKOMMEN i Odder IGF Fodbold

Tænker du på at skifte til Odder IGF Fodbold, eller er du ny spiller i
Odder IGF Fodbold, kan du her få svar på nogle af de spørgsmål som
naturligt vil opstå, når man starter i en ny klub, eller starter til
fodbold.

Du har måske fundet dine oplysninger om klubben på vores hjemmeside

www.odderfodbold.dk

- ellers er det her, hvor du kan finde ud af, hvilken årgang du tilhører, og
hvem som er trænere for de respektive årgange
Ved første træningsdag skal du tage kontakt til træneren, hvor du hører
til. Træneren vil oplyse dig om træningstider, kampe m.v.
Hvis du har spillet i en anden klub, skal du sørge for, at
Odder IGF Fodbold ansøger om dit spillercertifikat i din tidligere klub.

Odder IGF Fodbold værdier er:
Oplevelser
Samvær, leg og glæde med fodbolden sammen med kammeraterne.

Innovation

Udvikling af kompetencer fos trænere, frivillige og klub.

Glæde

Fællesskab, positiv følelse og engagement.

Fairness

Respekt, sammenhold, rummelighed og tolerance.
Odder IGF Fodbold er primært en breddeklub, hvor vi prøver at
efterleve vores Vision, som lyder:

Vi vil være det bedste Idrætstilbud i Odder Kommune,
og derfor satser vi på Bredden og spreder glæde i Toppen
Det er det sociale aspekt, som har højest prioritet.
Der er plads til alle, som har lyst til at spille fodbold.
Der er ikke forskel på, om man er spiller på 1. 2., eller 3. holdet –
vore medlemmer skal have de samme fodboldoplevelser, og de skal have
samme tilbud ligegyldig, hvilket hold de er på.
Børne- og ungdomsafdelingen

Børneafdelingen står for holdene til og med U12.
Ungdomsafdelingen står for holdene fra og med U13 til og med U19.
Seniorafdelingen står for seniorherrer, seniordamer, Old-Boys og Old-Girls

Holdsammensætning og niveauopdeling

I Børneafdelingen vil de første år (U5 til U8), som fodboldspiller bære
præg af, at det er de sociale værdier, der vægtes. Der vil ikke blive kigget
så meget på den enkeltes fodboldfærdigheder.
Fra U9 til U12 sker der en gradvis ændring omkring dette emne, og
kravene til den enkelte spiller bliver gradvis større.
Dog er det stadigvæk vigtigt for Odder IGF Fodbold at der er et tilbud til
ALLE uanset individuelle færdigheder og entusiasme.
Vore Forventninger:

Vi forventer af alle vore frivillige ledere i Odder IGF Fodbold, at de er
klar over deres rolle som frivillig leder i klubben.
Vi vil gerne have trænere og ledere i klubben, som vi er stolte af at sende
til kampe, turneringer, kurser - herunder tænkes specielt på deres
opførsel overfor spillere, modstandere, forældre, andre trænere,
dommere osv.
Vi forventer af vores trænere, at de er forberedte til træning og kamp,
samt sørger for, at alle vore medlemmer spiller kampe.
Vi forventer af vores holdledere, at de sørger for, at der bliver taget hånd
om alle vores medlemmer.
Odder IGF Fodbold kræver endvidere, at samtlige trænere og ledere i
klubben underskriver en erklæring, hvor klubben kan tjekke om trænere
eller ledere er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller
deciderede seksuelle overgreb mod børn.
Vi forventer af vores forældre, at de er klar over, at det forpligter, at have
et barn, som er medlem af Odder IGF Fodbold.
Vi forventer derfor hjælp til bl.a. kørsel i forbindelse med kampe og cups,
tøjvask, diverse arrangementer, holdleder, hjælpetræner.
Vi forventer af spillerne, at de møder i god tid før træningen og kamp, og
at de behandler lokaler og fodboldbanerne ordentligt, samt har en social
god indstilling til alle trænere og spillere i Odder IGF Fodbold.
Spilletøj – turneringskampe
I Ungdomsafdelingen (U13 til U19) stiller klubben strømper, shorts samt
trøjer til rådighed. Vask foretages af forældrene på skift.
I Børneafdelingen forpligter Odder IGF Fodbold sig kun til at levere den
officielle blå kamptrøje.

Kontingent:
Der opkræves kontingent forår og efterår samt for indendørs. Fodboldopkrævningen sker online, hvorfor medlemmets mailadresse er meget
vigtig.
De aktuelle kontingentsatser fastlægges for et år ad gangen af
generalforsamlingen i september og kan ses her:
www.odderfodbold.dk/media/1184/kontingentsatser_2016-2017.pdf

Differentieret kontingent:
Der ydes 300 kr. i rabat på forårs kontingentet, hvis man:
- er frivillig leder i Odder IGF Fodbold.
- hjælper til et eller flere af de arrangementer Odder IGF Fodbold
(Nuværende faste arrangementet er Odder Byfest, Julefrokost).

Velkommen i www.odderfodbold.dk

