ASV Håndbog
Denne håndbog er et arbejdsredskab for ASV udvalget og tænkt som en vejledning og hjælp til alle
der måtte have brug for dette!
Håndbogen og samarbejdsaftalen skal skrives under hvert år i januar, derfor er det vigtigt at
håndbogen hele tiden er ajourført.

Sidst revideret: maj 2014
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Formål med ASV
Formålet med ungdomssamarbejdet mellem Viking Als, Skelund Idrætsforening, Veddum
Idrætsforening og Olympia Øster Hurup er:
- at fastholde de unge i at have sunde interesser og give dem mulighed for en aktiv fritid i en
organiseret klub.
- at fastholde de unge gennem hele ungdomsforløbet, således at seniorafdelingerne har en god
”fødekæde”
- at samle træner/leder erfaring for ungdomsarbejde, således at resurserne og kompetencerne i
området er samlet.
- at alle hold fra og med U13 kan stille 11 mandshold.
- at der blandt alle spillerne er et godt kammeratskab – og at de samarbejdende klubber har et
godt og tillidsfuldt samarbejde – et samarbejde der også skal være en styrke og en samlende
funktion i vores lokalområde.
- at alle spillere i samarbejdet – uanset spillemæssigt niveau – har det sjovt og møder udfordringer
til træning og i kamp. Vi vil have glade og tilfredse spillere.
- at alle kommer ud og spiller kamp – helst en gang pr. uge i sæsonen.

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.
Finn Mikkelsen.
Januar 1999.
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ASV samarbejdsaftale

1. Aftalens omfang.
Viking Als, Skelund IF, Veddum IF og Olympia Øster Hurup samarbejder om fælles ungdomshold
fra og med U5 til og med U19 indenfor drengeafdelingen og fra U5 til og med U18 på pigesiden.
Samarbejdet omfatter såvel udendørs, som indendørs fodbold. Samarbejdet baseres på denne
aftale samt på aftaler i ASV-håndbogen. Aftalerne revideres og underskrives hvert år af ASV
repræsentant fra hver af de 4 bestyrelserne, samt de 4 øvrige ASV udvalgsmedlemmer.

2. Trænere og ledere.
Fra d. 09 10 2003 har ASV indført, at alle trænere og ledere af egen fri vilje skal give en skriftlig
fuldmagt til, at udvalgte personer indenfor ASV udvalget kan indhente oplysninger under § 36 i
straffeloven, Paragrafferne 222, 224, 225 og 235 omhandler seksuelle forhold til personer under
15 år, blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedrørende distribution og salg af
utugtige fotografier, film og lignende af børn.(# 5.1.) # 5.2.anvendes.
ASV finder trænere/ledere og det tilstræbes, at der findes lige mange fra hver moderklub. Til U17U18 og U19 kan der ansættes lønnet træner med evt. min. 1 hjælpetræner, mens øvrige hold
ledes af frivillige trænere. Der skal til hvert hold være tilknyttet en holdleder. Som optakt til ny
sæson afholdes der for hvert hold forældremøde, hvor planer for sæsonen vedr. cupper, træning
mv. afklares, hvis det ønskes kan ASV-udvalget deltage med evt. oplæg osv. Mødet afholdes i den
klub hvor holdet har sit tilhørsforhold.

3. Tilhørsforhold.
Holdene træner en hel sæson i samme klub, hvis ikke andet er aftalt. Udgangspunktet er at U10,
U11 og U12 drenge træner i Veddum. U13 og U14 drenge samt U13, U15 og U18 piger træner i
Als. U10 og U11 piger samt U5-U9 drenge/piger træner i Skelund. Denne fordeling er ikke mere
fast, end hvis det er mest praktisk at rokere rundt af andre hensyn, skal dette også være muligt.
NB: Ved tilgang af spillere udefra skal medlemstilskuddet tilfalde den klub hvor spilleren træner til
daglig.

4. Kørsel.
Der arrangeres af ASV gratis kørsel til udendørs træning mellem byerne for U5 til U15 drenge og
piger, mens kørsel til kampe skal være uden udgift for ASV. Alle spillere betaler for kørsel til
kampe. Kørepenge fordeles ligeligt mellem de biler der kører. Nogle hold har valgt at lægge
kørepengene i en fælles holdkasse, men dette kan kun lade sig gøre, hvis alle forældrene skriftligt
har valgt denne løsning. Pengene bliver så brugt til sociale arrangementer.
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5. Økonomi.
ASV skal opfattes som en selvstændig klub rent økonomisk. ASV-kasseren varetager alle ind- og
udbetalinger vedr. samarbejdet og har ligeledes ansvaret for kontingent indbetalinger. Klubberne
indbetaler hvert år i januar et forhåndsindskud, pt. kr. 8.000,- pr. klub, som ikke tilbagebetales i
tilfælde af et evt. overskud. Alle udgifter deles klubberne imellem efter spillerens tilhørsforhold. Alle
klubber starter hvert nyt år med saldo 0,-. Henvendelser fra kassereren skal efterkommes snarest,
således at regninger kan betales indenfor rimelig frist. Kontingent opkræves halvårligt for
udendørssæsonen. Og i januar for indendørssæson. Kontingentet fastsættes af ASV-udvalget; skal
dog godkendes af moderklubberne!

6. ASV-udvalg.
Hver klub udpeger hvert år minimum to repræsentanter til at stå for klubbens opgaver og ”daglige
rutiner” i samarbejdet. Minimum et medlem fra hver klub skal fortsætte i næste års udvalg. ASV
udvalget holder møde ca. en gang pr. måned eller efter behov.

7. Spilleberettigelse.
Alle spillere i ASV spiller for det hold alderen berettiger til. Spillere må ikke spille seniorfodbold
indenfor samarbejdets moderklubber, hvis der kan tilbydes ungdomsfodbold. Såfremt U19 ikke
spiller i en turneringsrunde, kan U19-spillerne optræde på et af moderklubbens seniorhold. En
U19 A spiller skal dog, hvis han optræder på senior hold, spille mindst på serie 4 eller opefter, eller
på klubbens førstehold.
En U18 pigespiller kan spille på damehold ved moderklubberne. Det må dog ikke være på
bekostning af eller til væsentlig forringelse af U18 holdet!
Træner og holdleder skal være enige om afgørelser vedrørende dette ellers må man ikke!!.

8. Underskrift
Skelund d. 05.02.12
f. Viking Als:

__Dan Andersen

________

f. Skelund IF:

__Marion Kronbo__________

Mette Hansen
_____Charlotte Rask_________

f. Veddum IF: __Bente Thorsen _________

_____Lotte G. Eriksen_________

f. Olympia:

_Bruno Jellesen

__Rene Frahm ___

Kim Bak___
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Udendørs holdtilmelding

Holdtilmelding sker i henhold til frister på DBU's hjemmeside og DGI's hjemmeside.
Samme steder vil man kunne se puljeinddeling, turneringsplaner og resultater.
DBU udsender kampprogram og klubben har en kort periode (typiske et par uger), hvor kampene
frit kan flyttes uden at spørge udeholdene. Kampfordeleren placerer kampene, så de passer ind i
klubbernes øvrige aktiviteter, og der skal tages hensyn til f.eks. konfirmation, lejrskole osv. så der
ikke skal flyttes alt for mange kampe. . Trænerene er selvfølgelig velkomme til at komme med
ønsker til datoer & tider. Efter udløb af tidsfristen skal udehold godkende kampflytninger.
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Udendørs forberedelse
Før sæsonstart holdes et møde for trænere og ledere om den kommende sæson og inden bør
følgende være på plads:
•

Hver klub kontakter de trænere og ledere, målmandstræner, der træner i deres klub ang.
mødet.

•

Udvalget indhenter tilbud på buskørsel for den kommende sæson hos områdets
vognmænd

•

Hvor træner de forskellige hold, som udgangspunkt: Se punkt 3

•

Der er dog mulighed for at ændre træningssted, hvis det er mere hensigtsmæssigt, at
træne et andet sted, end det oprindeligt besluttede.

•

Standerhejsning for U17 og U19 drenge og U18 piger er samme weekend, som seniorerne
starter.

•

Standerhejsning for alle andre hold aftales år for år.

•

De forskellige hold har standerhejsning, hvor de træner til dagligt.

Standerhejsning
•

En person fra hver klub sørger for at byde velkommen til den nye sæson, samt sørge for at
flaget går til tops.

•

Hver klub sørger for at spillerne får en eller anden forfriskning efter standerhejsningen

Kampe
•

Skal der flyttes kampe, er det ”kampfordeleren” i den klub, hvor kampen skulle have været
spillet i, der skal kontaktes. Husk at informere dommer og cafeteria/klubhus

•

Er det på udebane, sørger træneren selv for at flytte kampen; dog senest 28 dage før den
skal spilles.

•

Husk at afbestille bus, hvis der ikke trænes.

•

Hver klub sørger selv for dommere til 3, 5 og 7 mands kampe (8 mands efter sommer 2014)

•

ASV udvalgsmedlemmer får en plan over trænings og turneringskampe.

•

Turneringsplanen findes på nettet
7

Hold/spillere
•

Alle ungdomsspillere tilbydes at købe klubdragt ved sæsonstart hvert år og ASV udvalget
sørger for, der kommer dragter rundt til de forskellige klubber, således størrelsen kan
bestemmes og dragten bestilles.

•

Hvis et hold evt. vinder en pokal eller andet til klubben, skal denne stå i den klub, hvor man
træner.

•

Spillercertifikater vil bliver elektroniske i meget nær fremtid. Det vil så give bedst mening at
spillercertifikatet er registeret til moderklubben.

•

Hver klub er selv ansvarlig for at søge tilskud for ungdomsspillere ved kommunen. Hver
klub søger desuden til de spillere, der træner i klubben og ikke har et tilhørsforhold til en af
ASV klubberne.
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Træner/leder møde

Eventuelle punkter til træner/ledermødet til sæsonstart
•

Hej ASV fodboldspiller (folder til forældre)

•

Antal spillere.

•

Trænings- og turneringskampe, flytning af kampe, pulje inddeling, op- og nedrykningsregler

•

Kampseddel – brug DBU’s KampKlar og Mit DBU.

•

Kørsel udekampe, kørepenge, valgsedler (kørepenge / holdpenge)

•

Standerhejsning

•

Trænerkurser, kursus betales af moderklubberne og man får 2,- pr. km

•

Målsætning for holdet.

•

Spillertøj/rekv/vask.

•

Nøgler.

•

Målmandstræning

•

Hvis man ikke træner på det sædvanlige tidspunkt gives der besked til det pågældende
sted.

•

Trænerens opgaver, se side 12

•

Holdlederens opgaver, se side 13

•

Alle trænere/Ledere udfylder bilag vedr. § 36 i straffeloven (pædofili)

•

Trænerliste,

•

Træneren må ikke selv finde sponsorer, uden det er aftalt med ASV udvalget.

•

Spillerlister, afleveres til ASV kassereren senest 15 marts.

•

Forældre kontakt/møde/dag/nyhedsbrev.

•

Busplan og træningstider
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•

Der udbetales 50,- kr./pr. Spiller til et socialt arrangement.

•

Lægetaske (fyldes op hos Sportigan Hadsund, som ASV har aftale med)

•

Sommercup, Cup tilbud

•

Opførsel dommer/spillere.

•

Træningsstart og-slut forår/efterår

•

ASV tøj prøves til møde og bestilles hurtigst muligt efter

•

Reklameuddeling, er holdene interesseret.

•

Brug ASV - udvalget, hvis der opstår problemer
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Trænerkursus

En vigtig del af det at være træner, er at dygtiggøre sig på forskellige trænerkurser. Derfor får alle
trænerne tilbud om at komme på kursus.
Vi får mange tilbud fra DBU Jylland/DGI, enten på weekendkurser eller endagskurser, som
henvender sig til netop den aldersgruppe man træner.
Kontakt ASV udvalget, hvis i skal ha’ hjælp til at finde et kursus.
Moderklubben til holdet, som træneren er tilknyttet, giver kørselsgodtgørelse, 2,- pr. kilometer.
Er der flere til kurset, er det den der kører der modtager godtgørelse!
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Trænerens opgaver

•

Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning, som er sjov og spændende.

•

Møde til tiden og være forberedt.

•

Deltage i relevante møder og kurser.

•

Sørge for en tryg og motiverende atmosfære såvel på, som uden for banen.

•

Løse op for problemer i samarbejde med ASV – udvalg.

•

Informere åbent og ærligt.

•

Have ansvaret for børnene fra det øjeblik de kommer med bussen til de er taget hjem fra
træning.

•

Møde ædruelig til kamp og træning.

•

Udvikle spillerne sportslig og socialt.

•

Analysere spillernes tekniske, taktiske og fysiske færdigheder og tilrettelægge træningen
derefter.

•

Altid velkomme til at komme med stof til hjemmesiden i samarbejde med holdlederen

•

Udpege årets spiller i samarbejde med holdlederen

•

Lave et socialt arrangement i løbet af sæsonen.
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Holdlederens opgaver

•

Generelt ansvarlig for det administrative vedr. holdet.

•

Indsamle spilletøj ved kamp og sørge for det kommer med den vaskeansvarlige hjem.

•

Sørge for korrekt spilledragt ved udekamp (farve).

•

Sørge for stof til hjemmesiden i samarbejde med træneren.

•

Vedligeholde spilleliste og give dem videre til kassereren i ASV

•

Udfylde holdkort elektronisk via KampKlar / Mit DBU

•

Indberette kampresultat senest 1 time efter kampen via telefon, App eller kluboffice.

•

Udarbejde nyhedsbrev, i samarbejde med træneren mindst 3 gange om året.

•

Have ansvaret “Lægetaske“ og have denne med til kamp.

•

Skrive kampsedler til alle kampe. Brug gerne KampKlar. Børnene skal have kampsedlerne
mindst 5 dage før kampdagen. NB: Det er ikke ok kun at sende en SMS.

•

Indsamle kørepenge ( 20 kr.)
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Boldpolitik

Hvert hold får ved sæsonstart i august tildelt en boldvogn med de antal bolde som der er behov
for til det enkelte hold. Derefter er det trænerens opgave, at sørge for at alle bolde kommer
tilbage i vognen efter endt træning.
Når sæsonen slutter til sommerferien tælles boldene op, og skulle der mangle bolde i vognen
bliver der indkøbt nye bolde på ”holdets regning”. Pengene tages af holdpengene.
Er en bold gået itu, bytter ASV naturligvis til en ny.
Kommer der flere spillere til holdet, udleveres der derfor også flere bolde til holdet.
Med boldvognen håber vi naturligvis, at alle ASV trænere påtager sig det ansvar det er, at holde
styr på holdets bolde.
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Talentudvikling

Spillere som har talentet til at komme til talentudvikling, skal tilbydes dette i samarbejde med
træneren og ikke mindst forældrene
Der tilstræbes, at man kun sender spillere til talentudvikling, som vi er næsten sikre på, vil klare
kravene og som er motiveret til at vil yde en indsats for at blive bedre.
Forældrene må selv sørge for al transport til og fra træningssamlingerne, og der ydes ingen
økonomisk støtte. Dog kan der søges kørselsgodtgørelse ved DBU Jylland eller DBU.
Tilbuddet om at få spillere til talentudvikling får man om foråret fra DBU Jylland i Aalborg, senere
får man at vide hvor og hvornår træningen starter.
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Sommer-Cup

•

Hvert år tager ASV på en sommer cup. Det er som udgangspunkt fra og med U8.

•

U17 og U19 drenge, og U18 piger kan komme på en udenlandscup. Dette arrangeres af
trænere og forældre på de pågældende hold.

•

Der laves tilmeldingssedler til cup og forældre camping, således det kan være retur i tid for
tilmelding til valgte cup. Sedlerne gives til trænerne, der sørger for alle spillere får en
udleveret og derefter samler tilmeldingerne. ASV udvalget samler tilmeldingerne fra alle
holdene og laver en samlet tilmelding til cup og familiecamping.

•

Senest ugen før afrejse sendes Cup info ud, til alle der har meldt sig til.

•

Der skrives regning til alle spillerne. Spillere der ikke har betalt kontingent og cup gebyr,
kan ikke deltage i cup.

•

Alle trænerne/ledere deltager gratis.

•

Økonomien køres særskilt og blandes ikke sammen med den daglige drift af ASV.

•

Når vi får programmet til cuppet, deles kopier ud til de spillere der skal med, sammen med
Cup infoen med afgangstider, spilleplaner for alle tilmeldte ASV hold.

•

Der kører bus til cup. Der er ingen hjemtransport med bus.

•

En repræsentant fra ASV klubberne tager ansvaret ved ankomst til cuppen, så vi får de
pladser vi skal have til forældrecamping, samt sørger for det praktiske ved indkvartering i
samarbejde med træner/ledere fra holdene.

•

Husk bolde, flag og tøj

•

Korrespondance med cuppen er forbeholdt personer i ASV udvalget og det er også dem der
sørger for, at finde en ASV ansvarlig til bussen.
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Udenlands cup

•

U18 piger og U17 og U19 drenge tilbydes hver år at komme på en cup i udlandet.

•

Holdleder/træner laver information om turen til hver spiller, hvor man samtidig kan
tilmelde sig turen og endvidere tilkendegive, om man vil være med til at samle penge ind til
turen eller man vi betale det fulde beløb.

•

Hvis ikke holdene har deltaget i en dansk cup, så betaler ASV holdgebyrerne.

•

En evt. ny rejseleder taler med den foregående, om hvordan man plejer at gribe tingene
an.

•

Forældrene skal naturligvis have information om turen, enten ved et nyhedsbrev eller et
møde.

•

Skulle nogle drikke sig fulde, kan de sendes hjem på egen regning. Ingen drikker sig fulde
under cuppen.
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Trænere og holdledere til den nye sæson

•

I god tid inden sæsonstart dvs. mindst 3 måneder før, skal alle trænere og holdledere
spørges om de er klar til en ny sæson og hvilket hold de kunne tænke sig at have med at
gøre.

•

Træner/Leder skal inden d. 1. maj året før den næste udendørssæson, give samtykke om
personens funktion i ASV og derefter kan denne aftale ikke fraviges før efter næste sæson.
Efter d. 1. maj er alle lige stillede i forhold til de resterende funktioner.

•

Herefter snakker ASV udvalget sammen om, hvor der mangler trænere og holdledere til
den nye sæson, og hvem man kunne tænke sig til de forskellige hold. Dette er et stort
puslespil, at få det hele til at passe, så man ringer tit sammen i ASV udvalget, for at få det
hele til at gå op, således der ikke opstår misforståelser.

•

Trænere og holdledere skal så vidt muligt være på plads til afslutningsfesten ellers holdes
der møde med forældre til hold, hvor der mangler, for at finde mulige emner.

•

ASV udvalget har ret til at bortvise en træner/leder, der udfører dårlig adfærd.

•

Udvalget skal være enigt og retfærdige.

•

Udvalget bestemmer alene hvem de ansætter til hvad.
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Spille- og kamptøj

•

Spiller tøjet skal altid være i orden, så det ser godt ud, når ASV holdene spiller.

•

ASV-udvalget har ansvaret for, at tøjet er i orden hos de hold, som træner.

•

Ved ASV mødet inden sæsonstart/sommercup ses alt tøjet efter. Trænerne for hvert hold
har fået besked om, at aflevere tøjet og lægetaske til denne aften. Hver klub giver de
trænere besked, som træner i klubben.

•

Lægetasker ses også efter ved dette møde.

•

Alle tasker med spilletøj skal være mærket med: hold og ASV.

•

Lægetasker skal være mærket med: hold og ASV.

•

Hver leder får en træningsdragt eller anden påklædning ved sæsonstart

•

NB: Målmandshandsker må max. koste ca. 250,00 kr.
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ASV møder, sekretær mm

•

Der holdes møde i ASV udvalget når det er nødvendigt ca. 6-8 gange årligt, skiftevis i Als,
Skelund, Veddum og Øster Hurup.

•

Der tages referat af hvert møde.

•

Der kan evt. sendes dagsorden ud til klubberne ca. en uge før mødet.

•

En fra ASV udvalget kan evt. deltage i Region 1`s formøde, som afholdes i Oktober, et møde
hvor man kan give ros og ris til region 1. Formanden for både Als, Skelund, Veddum og
Øster Hurup får indbydelse til dette møde.

•

Der sendes telegram til alle konfirmander, der spiller fodbold i ASV, indeholdende en ASV
pin.

•

Hvis ASV får penge af en sponsor, sendes et takke brev.
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Årets spiller

Valg af årets spiller er ikke ensbetydende med årets bedste spiller i fodboldmæssig forstand.
Valget som årets spiller er en spiller, der har udviklet sine fodboldmæssige kvaliteter gennem aktiv
deltagelse ved træning og kamp.
Det er en kammerat på og uden for banen, der altid udviser hensyn til både med og modspillere og
i øvrigt udviser positiv og god opførsel, der kan være med til, at der vindes respekt om ASV.
Årets spiller uddeles til afslutningsfesten.
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Træner- og holdleder fest

•

Der afholdes hvert år i efteråret en træner- og holdlederfest. Der tages hensyn til
afslutningsfester i de 4 klubber, samt indendørs træning.

•

Der udsendes indbydelser ultimo september. Indbydelserne gives videre til en person fra
hver klub, som sørger for at give den videre til trænerne og holdlederne i deres klub. ASV
udvalget deltager også i denne fest.

•

ASV udvalget bestemmer tid, sted, menu mm

•

Festen er gratis for trænerne og holdlederne; dog kan der være egenbetaling af drikkevarer
hen ad aftenen

•

Udgifterne til festen indgår i ASV regnskabet.
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Skønt at vide

•

ASV træfigurer er i Als Hallen og Øster Hurup Hallen

•

ASV flag er i Als klubhus.

•

ASV konvolutter og papir er hos kasserer.

•

Als har et sejrs podium, som ASV naturligvis er velkommen til at låne.
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PR for ASV

Det er vigtigt, at der bliver gjort opmærksom på ASV i medierne bl.a. gennem pressen.
Derfor ring til pressen, hvis kreds inddelingen er kommet, et hold skal til et mesterskab og
resultaterne fra dette, om kredskampe, cupper, specielle arrangementer, afslutningsfest, årets
spiller, årets ASV dreng og pige, talenttræning, træningsstart, hvis et hold rykker op,
offentliggørelse af de nye trænere og ledere, osv.
ASVs egen hjemmeside www.ASV-fodbold.dk
Netavisen Østkysten (www.oestkysten.dk)
Netavisen Fjordavisen (www.fjordavisen.nu)
Hadsund Folkeblad tlf. 9857 2377 (Hans Rasmussen) eller e-mail
NB: billedfiler sendes som JPEG (JPG), TIFF eller EPS format.
Nordjyske 98 52 70 00 eller e-mail

Man kan selv med et digitalt kamera af en rimelig størrelse (antal pixel) og samme billedformat/fil
som nævnt under Hadsund Folkeblad, forsøge at sende et billede eller to, sammen med teksten til
indlægget.

Rigtig god fornøjelse.
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Afslutningsfest

•

Dato for afslutningsfesten er altid fredag i uge 41. Festen starter kl. 18:00 og slutter kl.
22:00.

•

ASV-afslutningsfesten afholdes i Øster Hurup hallen.

•

Øster Hurup laver aftale med halinspektøren om menu, hjælpere mm

•

ASV udvalget laver tilmeldingssedler til afslutningsfesten og giver disse til holdlederne, der
sørger for uddeling og indsamling af tilmeldingerne og skriver det ind i et skema. ASV
udvalget sørger for at samle skemaerne og kontakte halinspektøren med hensyn til antal.
Husk antal spillere på hvert hold, når der dækkes op.

•

ASV udvalget bestiller pokaler til Årets spiller til alle holdene.Pokalerne indgraveres f.eks.
med: Årets spiller U12 drenge 2005.( + navn)

•

ASV skriver og holder talen, som skal indeholde en tak til trænere og sponsorer for
sæsonen, der gik. Årets ASV træner + årets ASV holdleder. Trænere/holdledere annoncerer
årets spiller på hvert hold.

•

Der tages 1 samlet billede af alle der modtager pokaler, til avisen og hver klub. (husk
korrekt navn og rækkefølge på personerne på billederne)
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Indefodbold

•

Der skal afleveres ønsker om træningstider til Als Hallen og Øster Hurup Hallen for den
kommende sæson i god tid.

•

Trænere/holdledere spørges om ønsker til træningstider.

•

Skelund sørger for den endelige tilmelding til DBU Jylland og DGI.

•

Als checker med hal inspektøren hvilke weekender, der er mulighed for indefodbold i Als
Hallen, som hal inspektøren så sender til DBU Jylland og DGI.

•

Skelund spørger trænerne for hvert hold, hvor mange hold de vil have med til indefodbold,
og i hvilken række de skal til, at spille i (A, B eller C). Man tilmelder naturligvis holdene i
den række hvor de har kvalitet til at spille,( ingen får noget ud af at spille i en B- række, hvis
man har kvalitet til en A række eller omvendt). Som hovedregel tilmelder man i JBU, da
denne turnering kører bedre, og turneringsrunderne afvikles også hurtigere end hos DGI.
Tilmeld ikke for mange hold til indefodbold, da mange af børnene også går til andre ting i
vinterhalvåret.

•

Turnerings planen for hvert hold kommer ultimo oktober, og kan derefter ses på nettet.
Endvidere får vi en samlet turneringsplan for sæsonen, hvor der står alt om sæsonen.

•

Sammen med turneringsplanen får vi også besked på, hvornår vi skal være hovedarrangør
og stævneleder i Als Hallen og Øster Hurup Hallen, hvilket indebærer, at der skal findes 2
tidtagere, som skal sørge for tidtagning, mål registrering og føre stævnerapport, samt
dommere hvis nødvendigt.

•

Holdkort samt spilleplan får vi tilsendt ca. 1 uge før, vi skal afholde stævnet.

•

Resultater og holdkort sendes til DBU Jylland region 1 i Aalborg straks efter stævnet.

•

Indbydelser til inde stævner kommer til Als. Als sender dem videre til trænerne, som selv
bestemmer om de vil til stævnerne, da de selv skal betale, hvis de vil med.

•

ASV udvalget laver plan over, hvem der er ansvarlig for de enkelte stævner. Og finder ud af
hvilke hold der også skal findes dommere til.

•

Hvis et hold kvalificerer sig til et Jysk mesterskab (JBU) eller Landsmesterskabet (DGI). ASV
betaler for max 2 trænere/ledere. Hver spiller betaler ca. kr. 200,- for deltagelse i stævnet.
Als sørger for betaling.
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•

Skelund laver busplan for inde sæsonen, kontakter “Bus manden” og giver ham en busplan.
Bus planen uddeles til alle elever på skolerne i området.

•

Als/Øster Hurup sørger for, at der er bolde – veste - kegler osv. når træningen starter i
Hallerne.

•

Sidste træningsdag indendørs er i uge 6.
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Økonomi
•

Regnskabet i ASV går fra 1/1 til 31/12. Hver klub betaler i januar et grundbeløb til ASV på
8000,-

•

Et evt. underskud i ASV betales af de 4 klubber efter antal hoveder (ikke seniorer) i ens
forening. Spillere uden for de 4 klubber deles ligeligt.

•

Hver klub giver til den 1. i hver måned kassereren kopiér af udlæg bl.a. dommerregninger
og holdtilmeldinger, kopiering, frimærker osv.

•

Kassereren sender i august og april en huskemail til alle holdledere om en ajourført
spillerliste og kontingentopkrævning sendes ud hurtigt derefter.

•

Har en spiller ikke betalt sin kontingent til tiden pålægges et gebyr på 50,-. Har spilleren
stadigvæk ikke betalt, tager en person i ASV udvalget kontakt til spilleren eller forældrene.

•

Kassereren er med til 4 møder i ASV årligt, så man hele tiden har check på regnskabet.(Hvis
denne ikke er en del af udvalget)

•

Kassereren bestiller konvolutter og ASV papir.

•

Kassereren betaler regning hos Sportigan i Hadsund den 1. i hver måned.

•

Kassereren udarbejder sammen med udvalget hvert år et budget for det kommende år.

•

Alle regninger betales til tiden.
•

Kontingentsatser kan ses på hjemmesiden.

•

Går man på efterskole er beløbet 200,- mindre årligt.

•

ASV har konto i Jutlander Bank i Hadsund.

•

ASV refunderer udgifter til Hals - Egense færgen.

•

Kursus udgifter betales af hver enkelt klub, som den pågældende træner/leder er aktiv
for.

•

Træner i ASV = gratis kontingent i en af moderklubberne.

•

U17, U18 og U19 trænere kan modtage løn.
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Målmandstræning

Målmandstræning forsøges oprettet hvert år.

Alternativt kan Goal Keeper Academy i Nørresundby anbefales.
ASV udvalget giver et tilskud på kr. 300,- til dette.
Vikings Venner støtter også deltagerne, deres tilskud bestemmes fra år til år, i 2014 er det kr. 200,til hver spiller. Tilskuddet fra Vikings Venner søges ved Vikings Venner.
Spillerne skal selv sørge for tilmelding, betaling og transport til og fra Nørresundby.
Når man har betalt tilmeldingsgebyret fremsendes en kopi af kvitteringen til ASV-udvalget påført
et kontonummer hvortil ASV-tilskuddet kan udbetales.
Goal keeper Academys hjemmeside: http://goalkeeperacademy.dk/
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Pædofili til opslagstavlen
Informationsbrev til medlemmerne (mere info. kan hentes på www.dbu.dk under pædofili)
Vi modarbejder aktivt pædofili
Vi følger Dansk Boldspil-Unions opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i
fodboldmiljøet højt, og arbejder derfor aktiv med at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofili.
Klubben har derfor besluttet at benytte den kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om
behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) §36 giver mulighed for.
Vi vil med regelmæssige intervaller tjekke, hvorvidt klubbens trænere og holdledere er dømt for
pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15
år.
Forebyggelse er som bekendt altid bedre en helbredelse, og vi opfordrer derfor samtidig til, at
emnet kan drøftes i en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, vi skal dog
forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og
børn.
Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Det anbefales, at sager
videregives til myndighederne, såfremt forældre eller andre trænere eller ledere ikke selv mener
at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes at
være grænseoverskridende, og der dermed er tale om pædofili.
Klubben er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra
registret.
Vi har etableret en administrativ procedure for kontrollen. Se # 5.2 i ASV mappen!
Dine kontaktpersoner i klubbens aktive indsats mod pædofili i fodboldmiljøet er:

___________________________________________ telefon: _ _ _ _ _ _ _ _

___________________________________________ telefon: _ _ _ _ _ _ _ _
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Pædofili - regler i ASV
ASV har pr. 09 10 03 bestemt, at alle trænere og holdledere i ASV regi skal give tilladelse til der
indhentes personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister § 36 vedrørende de oplysninger, der
er mulighed for at indhente, domme vedrørende Straffelovens paragraf 222, 224, 225 og 235 samt
paragraf 210 og 232 for forhold begået mod et barn under 15 år
Paragrafferne 222, 224, 225 og 235 omhandler seksuelle forhold til personer under 15 år,
blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedrørende distribution og salg af utugtige
fotografier, film og lignende af børn.
Personer, der er straffet for seksuelle forhold mod unge i alderen 15 til 18 år, er ikke omfattet af
kontrolmuligheden, idet de i givet fald er straffet i henhold til Straffelovens paragraf 223 (den
såkaldte ”lærerparagraf”).
Bekendtgørelsen giver således ikke mulighed for at indhente oplysninger om domme for anden
kriminel aktivitet, eksempelvis tyveri eller narkotikahandel.
NB: En ”ny” eller ”gammel” træner/leder der ikke vil lade ASV indhente de ovennævnte
oplysninger vedrørende § 36 i straffeloven, kan ikke blive eller fortsætte som træner eller
holdleder.
ASV vil ved sæsonstart indendørs og udendørs (forår & efterår) bede om lov til at indhente disse
oplysninger såfremt der starter en ny træner eller leder eller såfremt der er en alvorlig mistanke
om at en person har overtrådt pågældende lov i Straffeloven.
Personen, ASV ønsker at hente oplysninger om, skal af egen fri vilje give skriftlig tilladelse til, ASV
kan hente disse oplysninger.
På vegne af ASV vil undertegnede, som er godkendt af ASV til at indhente og formidle
ovenstående, forestå dette og ser frem til et godt og langvarigt samarbejde.
Med sportslig hilsener.
På vegne af ASV
Finn Juul Thorup
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Nøgleblanket

ASV Træner/holdleder
Du har den

fået udleveret ____ nøgler:

________________________________ Klubhus

For nøglen kvitteres hermed:

___________________________
Dato:
_______________________________
Træner/holdleder underskrift

NB: Husk at aflevere nøgler ved sæsonafslutning!!!
Med fodboldhilsen
ASV-udvalget
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Hej ASV fodboldspiller.
Som fodboldspiller i ASV-samarbejdet beder vi dig venligst om, at udfylde nedenstående kupon, og aflevere
den til din træner, næste gang du træner.
For at spare på driftsomkostningerne håber vi, at de ordninger der er med kørsel til kampene og som har
fungeret godt tidligere år kan forsætte.
Tøjet til kampene vil blive udleveret af ASV. Holdene sørger for at der kører en vasketurnus!
Husk kørepenge til udekampene. Kr. 20,00 – (også indendørs)
Med fodboldhilsen
ASV udvalget
Disse sedler afleveres til træneren, forår senest 31. marts. Efterår senest 25. august.
Klip her - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip her
Spillerens navn:______________________________ Fødselsdag/år_______________
Forældres navn:___________________________________
Adresse:____________________ ________________By:____________________
Forældres mail:______________________________________Tlf.nr:______________
Forældres mobilnr:____________________

Spillerens mobilnr:________________

Evt. spillers mail:_______________________________________
Jeg kan have ______ spillere i min bil. (minimum 3 pers.)
NB: Må jeres barn, være med på billede på ASV’s hjemmeside og andre offentlige medier?
Foto kun med vores barn på
Fælles foto af holdet med vores barn på

Ja ___
Ja ___

Nej ___
Nej ___

Klip her- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip her og aflever samme dag og sted!!
Valgkort:

Sæt kryds _x_ ud for dit valg,

Holdnavn: ________________________________ (eks. U13 drenge)
Vi ønsker at modtage kørepenge___ når at vi kører.
Kørepengene går til holdkassen___ når vi kører.
NB; Dit valg er anonym
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