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.

ODDER IGF'S VÆRDIER
Odder IGF (OIGF) står for:

I Odder IGF Fodbold er det det sociale, som har højest prioritet. Der er
plads til alle, som har lysten til at spille fodbold. Der er ikke forskel på,
om man er spiller på 1. 2., eller 3. holdet - vores medlemmer skal have de
samme fodboldoplevelser, og de skal have de samme tilbud i deres afdeling,
ligegyldig hvilket hold de spiller på.

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 plads til ALLE uanset individuelle færdigheder
og entusiasme.

BØRNE- OG UNGDOMSAFDELINGEN

Børneafdelingen står for holdene til ogmed U12 og ungdomsafdelingen står
for holdene fra og med U13 til og med U19.

VI STILLER KRAV TIL ALLE

Odder IGF Fodbold kræver, at samtlige trænere og ledere i klubben skal
underskrive 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 alle vores ledere i Odder IGF Fodbold, at de er klar over deres
rolle som leder i klubben. Vi vil gerne have trænere/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.

PLEVELSER
O
Leg - kammeratskab -

		



På den 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.

sammenhold

INDVOLVERING

Kompetencer - dygtighed
- kvalitet - engagement

GLÆDE

Positiv følelse - munterhed
- tilfredshed - henrykkelse

FÆLLESSKAB

Respekt - sammenhold
- rummelighed - tolerance
Her finder du klubbens
visionsplan:
http://www.odderfodbold.dk

Vi forventer af vores trænere, at de er forberedte hver gang til træning og
kamp samt sørger for, at alle medlemmer spiller kampe. Vi forventer af vores
holdledere, at de sørger for, at der bliver taget hånd om alle vores medlemmer.
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 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, 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 indendørsfodbold.
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
http://www.odderfodbold.dk

DIFFERENTIERET KONTINGENT:

Der ydes 300 kr. i rabat på forårs kontingentet, hvis man:.
• er hjælper til et eller flere af de arrangementer Odder IGF Fodbold
arrangerer (ex. Odder Byfest mm)

Rigtig god
fornøjelse
som spiller
i Odder IGF
Fodbold...
Velkommen i
Odder IGF Fodbold!!

