
  

 

 

velkommen i klubben :)

• Forældretræneren
• Fodboldtræneren

Det kræver ingen særlige forudsætninger at være forældretræner 
udover lysten til at deltage aktivt i og omkring dit barn og
samtidig lære noget nyt. For fodboldtrænerens vedkommende 
forventes det, at du har deltaget eller er villig til at deltage i 
interne og eksterne uddannelsesforløb.

Som træner er du gennem træning og kampe med til at give holdet 
og de enkelte spillere nogle fælles oplevelser og et fundament for 
at deltage i det videre fodboldliv. Som træner er du med holdet 
hele vejen – i både medgang og modgang.

Skulle der være ting, som ikke er beskrevet nedenfor, kan du
altid henvende dig til din årgangskordinator eller børne- / 
ungdomsformand.

Endnu en gang,

Allerførst et stort velkommen i Odder IGF Fodbold.
Vi er rigtig glade for, at du har valgt at hjælpe til i vores klub.

I fodboldklubbens børne- og ungdomsafdeling opererer vi
med to trænerprofiler:

 V E L K O M M E N
som ny fodboldtræner i Odder IGF Fodbold

 
 

 

Spillerglæde er det
vi kæmper for

og uden frivillige
ingen klub

SPØRGSMÅL

Vi håber, at denne lille samling 
af praktiske tips og råd kan 
svare på langt de fleste spørgs- 
mål, du som ny træner, hold- 
leder eller frivillig i øvrigt måtte 
have.

Hvis du alligevel skulle have
et spørgsmål eller to, som du 
ikke umiddelbart kan finde 
svaret på her, så er du meget 
velkommen til at kontakte
en af de relevante personer i 
Odder IGF Fodbold.

Rigtig god fornøjelse med det 
frivillige arbejde i Odder IGF 
Fodbold.

http://www.oigf-fodbold.dk/?pageID=2&ref=13


 

 

SPORTSLIGT
• Planlægge årgangens træningspas og træning i henhold til

klubbens retningslinjer for årgangen

• Forestå den ugentlige træning samt de planlagte kampe.

• Formidle årets træningsforløb og kampe – evt. sammen med
holdlederen.

Dine opgaver generelt:
Opgaverne er mange og varierende. Vi har med få ord forsøgt at beskrive 
deres mangfoldighed nedenfor.

HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

Trænerens rolle
Som træner i klubben bliver du automatisk ambassadør for fodbolden i 
Odder IGF Fodbold. For eksempel, når andre hold kommer til byen for
at spille kamp, eller når vi gæster andre klubber for at spille. Du er også 
ambassadør for klubben i forældregruppen, og når du møder andre 
mennesker i det offentlige rum og snakken falder på fodbold.

 

•	  Leve op til klubbens retningslinjer samt klubbens Fairplay-guide
 

•	 Medvirke i fællesmøder til planlægning af holdets/årgangens aktiviteter, 
f.eks. forældremøder, sociale aktiviteter, træningslejre og sæsonafslutning. 

•	 Være samarbejdspartner for årgangens øvrige trænere og ledere.

SOCIALT
•	 Deltage i årgangens sociale aktiviteter. 

•	 Udvise glæde til træning og kamp, og være med til at skabe 
sammenhold og kammeratskab. 

•	 Være omdrejningspunkt for spillerne og forældregruppen. 

•	 Sikre at der en positiv, åben og ordentlig kommunikation blandt 
spillere og forældre – både til kampe og til træning. Giver dette 
udfordringer, står Odder IGF Fodbold’s kontaktperson klar til at 
hjælpe.

UDDANNELSE
•	 Kortere inspirationskurser, Odder IGF Fodbold’s  egen Træner Lounge eller 

anden uddannelse, som tilbydes af Odder IGF Fodbold og DBU Jylland. 

•	 Længerevarende uddannelse aftales nærmere med Odder IGF 
Fodbold’s  uddannelsesansvarlige.

www.odderfodbold.dk
Læs evt. mere her:

KLUBBENS ORGANISATION

•	 Formand   

•	 Sportschef 

•	 Kasserer 

•	 Sponsorchef  

•	 Børneformand 

•	 Ungdomsformand 

•	 Bane- & materiel 

•	 Kampfordeler 

•	 Uddannelse 

•	 Sekretær, kontingent 
og spillercertifikater 
 

http://www.oigf-fodbold.dk/?pageID=2&ref=13
http://www.oigf-fodbold.dk/?pageID=2&ref=13
www.odderfodbold.dk/klubben/organisation


DIFFERENTIERET KONTINGENT:
Der ydes 300 kr. i rabat på forårs kontingentet, hvis man:

 

 
 

KONTINGENT
Der opkræves kontingent forår og efterår samt for indendørs fodbold.. 
Opkrævningen sker online, hvorfor medlemmets mailadresse er
meget VIGTIG. De aktuelle kontingentsatser fastlægges for et år ad 
gangen af generalforsamlingen i september og kan ses på Klubbens 
hjemmeside www.odderfodbold.dk.

 

 

 

 

NYE INPUT OG IDÉER
Hvis du har input og idéer vedrørende forhold omkring spillerne eller 
Odder IGF Fodbold, så er du meget velkommen til at kontakte en af 
Odder IGF Fodbold’s ledere.

•
.

er hjælper til et eller flere af de arrangementer Odder IGF Fodbold 
arrangerer (ex. Odder Byfest, OdderCup mm).

BØRNEATTEST
Odder IGF Fodbold har besluttet, at der skal indhentes børneattester på 
samtlige trænere/ledere i klubben. I  den forbindelse, med din funktion, 
forventes det, at du giver klubben tilladelse til at indhente attesten.
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/A3A83D6D-5FBE-4286-9CC8-
46F6973B2F6A/0/Boerneattester_vejl.pdf 

Rigtig god 
fornøjelse 
med det 
frivillige 

arbejde i 
Odder IGF 
Fodbold... 

...og endnu en gang:

Velkommen i  
Odder IGF Fodbold!!

www.oigf-fodbold.dk/?pageID=2&ref=13
http://www.oigf-fodbold.dk/getMiscFile.php?id=37
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/A3A83D6D-5FBE-4286-9CC8-46F6973B2F6A/0/Boerneattester_vejl.pdf



