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Velkommen til Viby Fodbold, der er en afdeling i Viby Idrætsforening.
Denne guide besvarer nogle at de ofte stillede spørgsmål, man kan have som en kommende, en ny
eller en nuværende:
•
•
•

Spiller
Forældre
Træner/holdleder/frivillig

Der er mange forskellige spørgsmål og guiden er på ingen måde udtømmende. Nogle svar kan
findes på vores hjemmeside, hvorfor vi også undervejs i guiden henviser hertil.
Vores hjemmeside finder du her:
Guiden dækker bredt og der er informationer at hente for alle tre ovennævnte grupper. Guiden
handler også om sammenspillet mellem spillere, forældre og de frivillige trænere/holdledere og ikke
mindst forventningerne til hinanden.
I guiden kan du bl.a. finde nogle oplysninger om:
• Viby Fodbold – Hvad står klubben for og hvad kan vi tilbyde dig som spiller og forældre
• Hvad er Viby-Gadstrup samarbejdet (VG)
• Jeg vil gerne starte til fodbold – hvad skal jeg gøre?
• At være forældre i klubben – er der nogen forventninger og i så fald hvilke?
• Jeg vil gerne være træner eller holdleder – hvad gør jeg?
• Oplysninger om det praktiske til nye og nuværende trænere/holdledere
• Kontingent – hvad koster det at spille fodbold?
• Ungdomsudvalget – hvad er det og hvad laver de?
• Forældreforeningen Kuglen – hvad er det?
Læs guiden og bliv klogere på mulighederne og det praktiske i klubben – det tager kun 5 minutter.
I guiden henvises til bestemte personer, der varetager specifikke poster i klubben. Disse er:
• Formand: Jesper Løje, tlf. 2032 1770, mail jesper@fog-loeje.dk
• Ungdomsformand Ebbe Nygaard Nielsen, tlf. 2020 2055, mail enn@adslhome.dk
• Kasserer: Toni Tuxen, mail toah@novonordisk.com
• Baneansvarlig: Hans Henning Larsen, tlf. 2251 3913, mail hans.h.larsen@hotmail.com
• Sekretær for bestyrelsen: Anders Prosberg, tlf. 2970 3826, mail prosberg.anders@gmail.com
Oversigt over alle medlemmer af klubbens bestyrelse findes på hjemmesiden.
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Viby Fodbold – hvad er det for en klub?
Viby Fodbold er en breddeklub, hvilket betyder at der skal være plads til alle uanset evner og
udgangspunkt. I klubben er der både fokus på at blive bedre til at spille fodbold og det
sociale/fællesskabet omkring sporten – og så skal det også være sjovt at gå til fodbold ☺.
Alle opgaver og aktiviteter i klubben udføres af frivillige kræfter. Det gælder alt lige fra trænere og
holdledere på de enkelte årgange, til medlemmer i udvalg og bestyrelse. Nogle frivillige varetager
endda flere. De frivillige kræfter kommer primært fra forældre og uden denne store indsats, ville
klubben ikke kunne eksistere. Derfor skal det også være sjovt at være frivillig i klubben, ligesom
det for spillerne skal være sjovt at gå til fodbold.
Opbakning og hjælp fra forældre er således et helt grundlæggende og vigtigt element i klubben. Det
forventes derfor, at man som forældre giver en hånd med, når det efterspørges, således at vi i
fælleskab kan skabe nogle gode rammer og betingelser for vores børn og unge. Du kan læse mere
om mulighederne for og forventninger til forældre nedenfor.
I Viby Fodbold er vi helt bevidste om, at vi ikke har de samme muligheder som de større klubber.
Vi kan så tilbyde noget andet, nemlig muligheden for at spille fodbold lokalt med kammeraterne,
det sociale element i og omkring en holdsport og den læring og ballast dette giver vore børn og
unge senere i livet. Vi søger naturligvis også de sportslige udfordringer, men det er vores klare
ambition, at dette ikke sker på bekostning af bredden.
I Viby Fodbold er vi således også helt bevidste om, at det kun er ganske få promille af alle børneeller ungdomsspillere, der i sidste ende rammer superligaen. Spottes der oplagte talenter, så har
klubben bl.a. via vores netværkssamarbejde med HB Køge nogle muligheder/tilbud her, ligesom
klubben har gode relationer og kontakter til andre klubber og talenttrænere. Selv om vi er en
breddeklub, så har vi løbende enkelte hold, der spiller på et meget højt niveau.
Viby Fodbold har fra og med årgang 2008 et samarbejde med vores naboklub i Gadstrup. Det
kaldes i det daglige ”VG samarbejdet” og byder på nogle gode muligheder i forhold til det
spilmæssige, det sociale og ikke mindst, at sikre muligheden for fortsat, at kunne tilbyde vores børn
og unge at spille fodbold lokalt.

Velkommen som spiller – ny som ”gammel”
Har du lyst til at prøve at spille fodbold, så er du altid velkommen til at komme og prøve at træne
med. Tilbud om prøvetræning gælder også tidligere spillere i klubben. Du finder oplysning om din
årgang, træner og træningstider på hjemmesiden. Kontakt træneren inden du møder op første gang,
således at du ikke går forgæves.
•
•
•
•
•

Antal prøvetræninger aftales med træneren (normalt 4 gange, men kan være individuelt)
Vil du være medlem indmelder du dig via hjemmesiden og indmeldelsesformularen
Husk betaling samtidig med indmeldelse. Bankkonto/kontingentet fremgår af hjemmesiden
Du modtager herefter mail fra DBU om ”Fodboldpas”. Det skal udfyldes for at kunne spille
Din holdleder tilknytter dig ”Kampklar”, hvor aktiviteter som træning og kampe fremgår

Har du spørgsmål til prøvetræning mv. så kontakt årgangens træner eller holdleder.
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Velkommen som forældre – muligheder og forventninger
Alle opgaver og aktiviteter i klubben udføres af frivillige kræfter. De fleste frivillige er forældre,
der som trænere, holdledere, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer løser en lang række opgaver, der
gør at du og dine børn har mulighed for at spille fodbold lokalt til et attraktivt kontingent.
De frivillige hænder bruger i løbet af året rigtig mange timer i klubben. 10-15 timer pr. uge i visse
perioder er ikke unormalt. Der er tale om alt fra træning og forberedelse af denne, holdtilmeldinger,
kampe, stævner, dommertjanser, andre aktiviteter på såvel hold- som klubniveau, møder, mails,
henvendelser fra forældre, kontakt til kommunen osv. Lønnen for det frivillige arbejde er de mange
gode og sjove timer med ungerne og deres forældre.
Ud over at skabe gode rammer for vores spillere, er det også meget vigtig for klubben at skabe gode
rammer for vores frivillige. Som forældre spiller du en meget vigtig rolle i begge henseender.
Tilbyd derfor en hjælpende hånd, når der er brug for fx kørsel, tøjvask, frugt-/kageordning til kampe
og stævner, opsætning/nedtagning af telte/borde ved vores klubarrangementer osv. Dit bidrag gør,
at de frivillige kan bruge deres tid på det primære: nemlig dine børn og fodbolden.
Vi har heldigvis mange engagerede forældre, dog ofte ”Tordenskjolds soldater”, der tilbyder hjælp,
men alle forældre kan og bør byde ind. Klubben har løbende fokus på ”hjælpe-kulturen”, idet det er
sjovere for alle, hvis vi løfter i flok.
Husk på, at Viby Fodbold ikke er en pasningsordning, og de frivillige er ikke SFO medarbejdere.
Gode ideer og forslag er altid meget velkomne, men husk at der også skal være nogen til at føre
dem ud i livet. Som forældre kan du således hjælpe os aktivt med netop balancen mellem ønsker og
forventninger samt hvilke muligheder klubben kan tilbyde.
På hjemmesiden finder du de 9 ”forældrebud”, der bl.a. er med til at sikre et godt samspil mellem
spillere, forældre og trænere.
Senere i guiden kan du læse om Ungdomsudvalget, hvor hver årgang skal være repræsenteret med
én forældre. Som medlem i udvalget får du og din årgang mulighed for aktiv indflydelse på
omfanget af og indholdet i aktiviteter/arrangementer i klubben.
Har du fx lyst til at bliver træner (eller prøve det), holdleder eller blot ønsker at bidrage med
frivillige kræfter, så læs afsnittet nedenfor og tøv ikke med at kontakte Ungdomsformanden.

Hvorledes bliver jeg træner eller holdleder
Den enkelte årgang skal som udgangspunkt selv finde træner og holdleder i forældregruppen. Vi har
ingen venteliste til disse poster har du lyst, er du mere end velkommen.
• Er årgangen helt ny og skal starte op, så skal Ungdomsformanden kontaktes
• Er der tale om træner for en eksisterende årgang, så snak med den/de nuværende trænere.
Det er vigtigt, at du læser klubbens retningslinjer om børne- og ungdomsfodbold, så du er
indforstået med de principper mv. som trænere skal arbejde inden for. Klubbens
træningsprincipperne tager udgangspunkt i DBU’s oplæg til børnefodbold.
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Læs mere om vores holdninger til ungdomsfodbold her (ram bolden)
Vær opmærksom på at ingen trænere, herunder ungdomstrænere eller holdledere må starte før:
1. Man er godkendt af bestyrelsen og har indgået en kontrakt
2. Der er indhentet børneattest (kræves af alle, der er fyldt 15 år)
3. Man er registreret i DBU KlubOffice, så man kan få adgang til kampe mv. i ”Kampklar”.
Betingelse 1 og 2 er ufravigelige. Bestyrelsen har ansvaret for, at der er fuldt styr på hvem, der på
klubbens vegne har ansvar og opgaver i relation til vores børn og unge. Vi går ikke på kompromis
med sikkerheden omkring dette. Klubbens kommunale tilskud er tillige betinget af disse 2 forhold.
Vejen til bestyrelsens godkendelse går via Ungdomsformanden. Det tager normalt kun ca. 2 uger, at
få formalia på plads.
Du kan læse mere om reglerne for kontrakter er (ram bolden)

Info til trænere, holdledere og ungdomstrænere
Tak fordi du har meldt dig som træner eller holdleder i Viby Fodbold. Det sætter vi stor pris på. For
at du kan varetage dine opgaver bedst muligt er der lidt praktisk information nedenfor. Info er for
såvel nye som nuværende trænere/holdledere.
1. Opstart som træner/holdleder
• Ny træner tilbydes et windbreakersæt eller T-shirt/shortssæt med klublogo, initialer og ”træner”
påtrykt. Dette gælder også for nye ungdomstrænere.
• Andre trænere orienteres på mail om mulige tøjtilbud
• Udlevering af nøgle til bold-/materialecontainer samt nøglebrik til omklædning/hal, sker ved
henvendelse til Baneformanden. Pas på dem - bortkommen nøglebrik koster 150 kr.
• Du modtager en skattefri godtgørelse, jf. kontrakt. Der udbetales til holdkassen i november
• Ny holdleder tilbydes ved opstart en windbreaker eller træningstrøje
Instruks i brug/opdatering af nøglebrik, tildeling af boldskab mv. gives til nye årgange af
Ungdomsformanden. Ved tilgang/skift af træner gives instruks af nuværende/afgående træner.
2. Træningstider
Fastsættes tre gange årligt for henholdsvis forårs-, efterårs- og vintersæsonen. Ønsker til
træningstider afgives normalt ved de to træner-/ledermøder og fastlægges/udmeldes i god tid inden
sæsonopstart. Aktuelle træningstider findes på træner-/holdledersiden. Ved udfordringer med
træningstider eller tildeling af disse, kan Ungdomsformanden kontaktes.
3. Årgangens hjemmeside
Hver årgang har sin egen side på klubbens hjemmeside. Husk at opdatere kontaktoplysninger til
træner/holdleder, træningstider mv., så nye interesserede børn og unge kan komme i kontakt med
jer. Ønsker/ændringer til ens ”årgangsside” sendes til bestyrelsens sekretær.
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4. Materialer til træning og kamp
Bolde, målmandshandsker, fløjter mv. kan bestilles to gange årligt ved træner/ ledermøde. Mail
herom udsendes inden møde. Ved akut/særligt behov, kan Ungdomsformanden kontaktes.
5. Baner og baneforhold
Alle forhold vedr. udendørsbaner samt baner i hallen rettes til den Baneansvarlige, der forestår
kontakten til kommunen og Roskilde Kongrescenter. Ved evt. vedvarende udfordringer kan
Ungdomsformanden kontaktes.
6. Omklædning
Alle hold, skal have fælles omklædning og bad efter træning og efter kampe/stævner. Den enkelte
træner i pigefodbold, kan frit dispensere for spillere i perioder. Hvis religiøse forhold taler herfor,
kræver det ingen dispensation.
7. Kamptøj
Årgangen skal selv skaffe sponsorer til kamptøj. Normalt er der mange gode kampsæt, der kan
arves - tal herom med årgangen over. Nye kampsæt for Viby og VG skal købes hos Sport Direct i
Roskilde, der er klubbens leverandør og kender klubbens logo mv. For alt øvrigt sponsorerede tøj,
fx træningssæt, er leverandøren valgfri.
8. Selve træningen, inspiration mv.
Har du brug for praktisk hjælp under træningen, så afsøg mulighederne i forældregruppen. Hos de
yngre årgange er mange forældre med til træning og de må gerne hjælpe med det praktiske, øvelser
mv. Husk dog på at det er trænerteamet, der fastlægger øvelser og aktiviteter.
Inspiration til aldersrelateret træningsøvelser kan findes i DBU’s ”øvelsesbank” (via app), på de
fleste superligaklubbers hjemmeside, eller hos dine trænerkollegaer fra fx årgangen over dig. Byd
gerne ind på træner-/ledermøder, hvis du har ønske om sparring.
Der er naturligvis også mulighed for trænerkurser/-uddannelse. Kursustilbud udsendes med
mellemrum på mail, og ellers henvises til nedenstående hjemmesider. Betaling af kurser skal
forhåndsgodkendes af bestyrelsen. Ved ønske om kursus, så kan Ungdomsformanden kontaktes.
DBU-Sjælland, ram bolden og se mere:
DGI regi, ram blot bolden igen og se mere:
Hvis du bliver syg og ikke kan gennemføre en træning, så kan denne enten aflyses eller
undtagelsesvis gennemføres af forældre. Har du akut brug for reelt trænerassistance, så prøv at
kontakte en af dine trænerkolleger. Du finder kontaktoplysninger på hjemmesiden.
9. Tilmelding til turneringer under DBU Sjælland og DGI
Tilmelding til turnering/stævner under DBU Sjælland eller DGI sker via den Baneansvarlige. Ved
behov for råd og vejledning til niveau og antal af nødvendige spillere for at kunne stille hold
kontinuerligt, kan Ungdomsformanden kontaktes.
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Husk at fra U11, skal der i DBU regi forud for hver kamp udfyldes elektronisk holdkort +
resultatindberettes inden 24 timer. Dette gøres nemmest via DBU’s fodbold-app. Manglende
holdkort/resultatindberetning medføre bøde, som årgangen selv skal betale.
Du kan få den her og se mere omkring Kampklar, ved at ramme bolden igen :
10. Tilmelding til stævner, CUP’s og lignende (uden for DBU Sjælland og DGI)
Holdet står selv for tilmelding og betaler selv tilmeldelsesgebyr mv. Der er tradition for at deltage i
PinseCup i Nykøbing Falster (kan varmt anbefales). Vær opmærksom på tilmeldingsfrist i januar.
Snak med andre årgange om deres erfaringer, få tips og tricks til det praktiske eller tag emnet op til
træner/ledertrænermøde. Ungdomsformanden kan kontaktes for råd og vejledning.
11) Tilskud til ture/stævner indland- og udland (gældende fra 1. januar 2018)
Der ydes kun tilskud til én tur om året.
Indland med overnatning:
Klubbens tilskud: holdgebyr + 100 kr. pr. deltagende spiller + tilskud trænere/holdledere.
Udland med overnatning:
Klubbens tilskud: holdgebyr + 200 kr. pr. deltagende spiller + tilskud trænere/holdledere.
Ansøgning om tilskud sendes til Ungdomsformanden med henblik på behandling i
forretningsudvalget og skal afleveres senest 2 måneder før aktiviteten af hensyn til
behandling/udbetaling. Vær opmærksom på, at der ikke kan ansøges om tilskud, hvis årgangen ikke
har bidraget med forældreindsats i ungdomsarbejdet/Ungdomsudvalget.
Ram bolden, og se mere om ansøgningen her:
12. Bøder ved udeblivelse fra kampe/stævner
Ved udeblivelse fra kampe/stævner opkræver DBU Sjælland og DGI bøder. Holdet betale selv
disse. For at undgå bøder, gennemgås brug af app ”DBU Kampklar” med alle nye trænere, enten via
nuværende/afgående træner eller Ungdomsformand.
Ram bolden, og se mere om reglerne i DBU her:
13. Dommere/kampledere
De fleste årgange skal selv sørger for kampleder/dommer ved SBU/DGI. Ved 3 og 5 mandsstævner,
kan en fodboldinteresseret forældre sagtens hjælpe. Ved indendørsstævner i de yngre årgange, er
det heller ikke unormalt, at man selv skal sørge for kampleder.
Uddannelse i form af kampleder- og dommerkursus tilbydes. Hvis muligt afholdes dette i klubben.
Skal du bruge en dommer, så må du ramme bolden endnu engang:
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14. Holdkasse – og holdleder
Alle årgange skal oprette en holdkasse (bankkonto). I november udbetales 100 kr. pr.
indmeldt/aktiv spiller (i 2. halvår) på årgangen. Udbetaling forudsætter forældreindsats i
ungdomsarbejdet/Ungdomsudvalget. Vederlag til trænere/holdledere udbetales uanset altid.
15. Hvis du ønsker du at stoppe som træner.
Ønsker du at stopper som træner skal Ungdomsformanden helst orienteres ½ år før, såfremt
bestyrelsen skal kunne hjælpe med at skaffe en ny træner. Som udgangspunkt er det dog årgangen
selv, der skal finde en ny træner. Lykkes det ikke kan årgangen risikere en sammenlægning eller i
værste fald en nedlæggelse. Ovennævnte frist gælder naturligvis ikke ved akut behov for frigørelse.

Kontingent – aktive spillere
Bestyrelsen fastsætter kontingent hvert år. Kontingentet er halvårligt og dækker perioderne 1.
januar til 30. juni og 1. juli til 31. december og forfalder til betaling hhv. den 20. januar og 20. juli.
Kassereren er ansvarlig for opkrævning og kommunikerer direkte med holdlederne om bl.a.
forvarsel om ”husk nu det kontingent”. Gennem tiden er der brugt alt for mange ressourcer på at
rykke for ej betalte kontingenter, og derfor kan/vil der blive fastsat krav om betalingsservice
og/eller andre betalingsløsninger. De frivillige kræfter skal bruges på børn og unge og ikke på
unødig administration.
Har man ikke betalt kontingent efter to rykkere, kan spilleren ikke deltage i træning/kamp og gøres
inaktiv i DBU Kluboffice.
Se kontingenter her, ram bolden:
Særlige kontingentregler:
• Hvis man kun træner (hold ikke aktivt til kampe) eller efterskolekontingent
100 kr. pr. halvår i kontingent
• Hvis man kun spiller om sommeren pga. anden idrætsgren om vinteren
Så betaler man kun kontingent 1 halvår, der så dækker hele året. Administreres af træner.

Ungdomsudvalget - deltagelse i ungdomsarbejdet
Ungdomsudvalget er et forum, der arbejder med rammer og aktiviteter for vores børn og unge.
Udvalget ledes af Ungdomsformanden. Hver årgang skal stille med én forældrerepræsentant til
udvalget og der må ikke være tale om en træner eller holdleder på årgangen. Deltagelse er for et
kalenderår ad gangen. Evt. suppleanter på årgangen vælges samtidigt med repræsentanten.
Man har således som forældre mulighed for at få indflydelse på indholdet i bl.a. nedenstående
aktiviteter/opgaver:
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Marts: Indendørsafslutning for alle årgange
Juni: Hjemmebanedag – obligatorisk kampdag for alle hold + aktiviteter på stadion
August: Spasdag i Gadstrup, normalt 3. lørdag (årgang 01 til 08)
August: Høstfest i Viby normalt 4. lørdag hvor der kan blive brug for frivillige til fodboldbane mv.
September/Oktober: Udendørsafslutning for alle årgange
December: Indendørs julestævne
Andre aktiviteter som fx stævner, ture til superliga- eller landskamp, storskærm i klubben mv.
Møder og aktiviteter i udvalget: 3 til 4 gange årligt samt ved behov ad hoc i relation til det
arbejde/aktiviteter man beslutter at igangsætte.
Vær opmærksom på at bestyrelsen har besluttet, at udbetaling af holdtilskud og tilskud til ture,
fremadrettet kun vil blive udbetalt til de årgange, der er repræsenteret i Ungdomsudvalget og hvor
repræsentanten deltager aktivt i udvalgets arbejde. På træner-/ledermøder meddeles det trænere og
holdledere for hver årgang, hvem der modtager tilskud og hvem der ikke gør.

Forældreforeningen Kuglen
Er en selvstændig forening baseret på frivillige kræfter med det formål, at sikre bedre økonomiske
forhold for og yde tilskud til ungdomsfodbold i Viby Idrætsforening.
Ram bolden, og se mere om Kuglen og muligheder for tilskud her:

Så nåede du slutningen på guiden
Så har du læst vores lille guide, fået info om hvad Viby Fodbold står for, hvad vi kan tilbyde dig
som spiller, hvad du som forældre kan forvente af klubben og hvad vi har af forventninger til dig og ikke mindst de muligheder du har, for at få indflydelse på klubbens rammer og aktiviteter.
Der findes meget mere information om klubben – så besøg vores hjemmeside. Vi har seniorhold
oldboyshold, hyggebold til 100 kr. mv., så du også som forældre har mulighed for at få lidt motion
og blive en del af det sociale netværk i Viby Foldbold.
Vi kan altid bruge ekstra frivillige kræfter og hænder i fodboldafdelingen. Hvis du gerne vil være
med til at gøre en forskel eller ændre noget, så kontakt endelige medlemmer af den nuværende
bestyrelse eller trænere, så vi fx kan få opstillet dig til den næste bestyrelse, eller en af de
udvalgsposter, der giver stor medindflydelse.
Så hvis du syntes at vores tanker og principper om børne- eller ungdomsfodbold passer godt til dit
barn, eller du selv ønsker at blive medlem …

….. så tryk på mig
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