Velkommen som forælder til en spiller på Taastrup FCs U7 drenge årgang. Vi
håber at dette er begyndelsen på mange års gode oplevelser på og omkring
fodboldbanen.

Trænerne

Denne folder er tænkt som en lille intro guide til det at være spiller og forælder
på U7 drenge.

Trænerne får udleveret tøj til låns, samt en mindre omkostnings-godtgørelse.
Desuden tilbyder klubben betaling af trænerkurser.

Skulle I have yderligere spørgsmål, er I selvfølgelig altid velkomne til at spørge os
eller nogen af de mange trænere og ledere, der næsten altid er at finde på og
omkring banerne.

Årgangsleder

Taastrup FCs bestyrelse

Trænerne står for at planlægge og forberede træningen, samt at sætte og coache
holdene til stævner.

Årgangslederen står for tilmelding til stævner, kommunikation med klubben samt
organisering af sociale arrangementer på årgangen.
Årgangslederen får ligeledes en mindre omkostningsgodtgørelse.
Værktøjer

Klubbens værdier
Taastrup FC er en klub for alle, hvor glæden ved fodboldspillet og det sociale liv er
fundamentet.
Det store engagement fra både spillere, ledere og forældre medvirker til at skabe
rammerne for venskaber samt personlig og sportslig udvikling.
Klubben lægger vægt på et godt samarbejde såvel internt som eksternt, hvor alle
udviser ansvarlighed overfor hinanden, klubben, spillet og det omgivende
samfund.

Holdsport: Holdsport er et værktøj til at administrere et hold/en årgang. Der er
kalender og medlemsliste, mulighed for at tilkendegive at man er til rådighed til
en given kamp, trænerne/ årgangslederen kan udtage spillere til kamp og meget
mere. Holdsport findes både som mobil-app og hjemmeside.
Facebook: Der er oprettet en gruppe for årgangen. Det primære formål er
udveksling af billeder og hvad årgangen ellers kunne ønske. Årgangen
administrerer selv, hvem der er med i gruppen.
Vær opmærksom på at der kan være børn der kigger med, så tvister skal tages i et
andet forum og sproget modereres.

Forældrenes rolle

Træningstider

Klubben er en forening drevet af frivillige, og det forventes derfor også, at man
som forælder deltager i det frivillige arbejde.

Der er i sommerhalvåret træning to gange om ugen. Efter efterårsferien rykker
træningen indendørs og vil i vinterhalvåret kun være én gang om ugen – fredag
eftermiddag eller lørdag formiddag. Omkring påske (afhænger af hvornår banerne
meldes klar) rykker man udendørs igen.

På de mindste årgange er det forældrene, der står for afviklingen af træningen.
Dvs. at det er forældre, der er trænere og årgangsleder, men også forældrene,
der hjælper med at afvikle træningen.
Der vil i begyndelsen være en repræsentant fra klubben, der sørger for at
organisere træningen, men det forventes, at der indenfor et par måneder er
fundet trænere og årgangsleder blandt forældrene, og at det herefter primært er
op til disse at sørge for forberedelse og afvikling af træningen.

Udstyr
Det er et krav at spilleren har benskinner. Derudover er det selvfølgelig en god ide
med fodboldstøvler og fornuftigt tøj i forhold til vejret. Klubben stiller kamptøj til
rådighed til kampene.

Kampregler
Reglerne på U7 drenge er ret simple. Hvert hold har 3 spillere på banen af gangen
(fri udskiftning), ingen må tage med hænder, der er altid målspark når bolden
ryger over baglinjen (uanset hvem der skød den ud) og der er indspark til
modsatte hold, hvis bolden ryger ud over sidelinjen.

Velkommen til

Stævner
Der er på U7 drenge ikke en egentlig turnering, men DBU arrangerer et antal
stævner (3-4 kampe hver). Der er desuden et antal såkaldte ’privat-stævner’
arrangeret af forskellige klubber. Der vil være en vis egenbetaling til disse ’privatstævner’.
DBUs 10 forældrebud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv
og vejledende kritik.
Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under
kampen.
Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder,
hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger
for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

For øvrig info henvises til klubbens hjemmeside:
Taastrupfc.com

U7 Drenge

