Lidt om ASV: ASV er et samarbejde mellem Als Viking, Skelund if,
Veddum if og Olympia Øster Hurup om ungdomsfodbold, et
samarbejde der nu har fungeret godt i over 20 år. Den daglige
ledelse af ASV varetages af ASV-udvalget. Man er tilknyttet den
moderklub hvor man har postadresse, også selvom ens årgang
træner og spiller kamp på et andet stadion.
Der kan læses mere om ASVs historie på hjemmesiden.

I sæsonen 2013/2014 består ASV udvalget af følgende:
Fra Als: Dan Andersen og Mette Hansen
Fra Skelund: Marion Kronbo og Charlotte Rask
Fra Veddum: Bente Thorsen og Lotte G. Eriksen
Fra Øster Hurup: Rene Frahm og Bruno Jellesen/Kim Bak
Telefonnumre og mailadresser kan findes på www.asv-fodbold.dk

Velkommen i ASV

Du er mødt op til fodbold og vil gerne meldes ind i ASV. Der skal
udfyldes en indmeldelsesblanket, som du kan få af din træner.
Du skal medbringe fodboldstøvler, benskinner og drikkedunk til
træning og kamp. Det er selvfølgelig også vigtigt med en ordentlig
påklædning, som passer til vejret.
Du kan følge dit hold på ASVs hjemmeside www.asv-fodbold.dk

Hovedsponsor:

"ASV ER STEDET, HVOR SOLEN ALTID SKINNER, MEN
HUSK AT DET ER INGEN SAG AT VINDE I MEDGANG, MEN
DEN DER VINDER I MODGANG ER DEN SANDE VINDER"

ASV tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•
•

vi bestræber os på at være en klub hvor der er plads til alle
uanset ambitioner og niveau
vi vil være med til at skabe kammeratskab og sammenhold
både på og udenfor banen
at give børnene en idrætslig opdragelse, som bl.a.
indeholder begreber som fair play og god opførsel
at arbejdet med de mindste aldersgrupper præges af leg og i
mindre grad af resultater
ASV udvalget modtager gerne ros og konstruktiv kritik
vi stiller kamptøj til rådighed
vi tager på cup en gang om året (med egenbetaling)
vi arrangerer buskørsel til udendørs træning - se køreplanen
på ASVs hjemmeside

ASV forventer af forældrene:
•
•
•
•
•
•

ASV forventer at spillerne:
•
•
•
•
•
•

har lyst til at spille fodbold og være sammen med
holdkammeraterne
at man møder op til træning i fodboldtøj, det vil sige med
benskinner og fodboldstøvler
at man har en drikkedunk med sig, da træningen
forhåbentligt får sveden til at pible
at man hører efter hvad træneren siger og melder afbud hvis
man ikke kan komme
at man kæmper med fair midler og hilser på modstanderen
både før og efter kampen

at kontingentet bliver betalt til tiden
man bidrager med kørsel til udekampe og på skift vasker
spillertøjet
efter aftale hjælper trænerne under træning og kamp, også
som dommer ved hjemmestævner.
så ofte som muligt overvære kampe og træning
bakker op om klub- og holdarrangementer
støtter børnene ved:
o at hjælpe hele holdet frem for den enkelte spiller
o at opmuntre positivt
o at forstå, at det der sker under kampen/træningen
ikke kan diskuteres på banen, men eventuelt bagefter
o at snakke med børnene om kampen og ikke kun om
resultatet
o at respektere trænerens beslutninger om spillestil og
holdopstilling
Har forståelse for at moderklubberne kan have brug for en
hjælpende hånd. Herunder hjælp i kiosken, hjemmedommer
osv. Som udgangspunkt vil I blive spurgt af den klub der har
hjemme hvor I bor, men man må gerne give en hjælpende
hånd i en af de andre moderklubber.

VILJEN TIL AT VILLE - GIVER EVNEN TIL AT KUNNE

