
FAQ for frivillige trænere / holdledere

Formand: Tonny Holm – tonnyholm@esenet.dk – Mobil nr. 40188172

Kasserer: Alfred Richardt – ulfred@esenet.dk – Mobil nr. 30708345

Bestyrelsesmedlem: Palle Christensen – pallesvanechristensen@gmail.com – Mobil nr. 23980377



Hvem skal jeg kontakte vedr.:
 Trænings tider: Ses på www.Jerneif.dk under specifikke hold
 Materialer: Palle Christensen mobil nr. 21742896
 Kampfordeler: Jens Nielsen tlf. nr. 75123975, mail jerneif@get2net.dk

Forum:

Oprettelse af brugere: Hjælp øverst i Forum – Adgang fra www.Jerneif.dk
Redaktørstatus: Kontakt Site Admin. Henry eller Tonny fra PFU (Pigefodbold udvalget)

Kontingent:

Kontingent betales ved sæsonstart på www.Jerneif.dk
Kontingentfritagelse:

 Cheftræner: Alle børn
 Holdleder: 1 barn
 PFU medlemmer: Alle børn

Medlemsregistrering: Oprettelse som medlem på www.Jerneif.dk under Pigefodbold

Opgaver:

Tilmelding til stævner udendørs/indendørs: Primært træner/holdleder men PFU står gerne til rådighed. Tilbud om
Stævner, kan ses på Forum under ”Stævner”
Planlægning af træning: Hjælp til træningsprogrammer kan fås ved konsulenten
Deltagelse i kurser: Kontakt PFU for accept
Deltagelse i træner/ledermøder Afholdes i forår og efterår
Træning: Minimum 2 gange ugentligt

Materialer til træner / holdleder:

Trænerpakke: Vinterjakke og træningsdragt
Holdelederpakke: T-shirt og windbreaker
Rabatkort: Kan udleveres af PFU til Sportigan
Nøgler:

 Jerne Station (B-nøgle til klubhus, indgangslåge, materialehus. Nøgle til opbevaringsskabe)
 Veldtofte (nøgle til materialerum og nøgle til "hønsebur")

Materialer til holdene:

Bolde:
 Til og med U-9 er bolde tilknyttet holdet (str. 3)
 U-10 til og med U-13 udleveres 1. personlig bold (str. 4) ved 1. kontingentbetaling

Hvis en spiller mister sin bold kan en ny erhverves til klubpris ved Palle
 Henvendelser vedr. bolde til materialemand

Lægetaske: Køleposer og tape kan afhentes efter behov i kiosken på Jerne Stadion
Træningsmaterialer Jerne Stadion: kegler, alumål, ringe, kegler & overtrækstrøjer
Træningsmaterialer Veldtofte: kegler, popup-mål, vogn, overtrækstrøjer, kegler, toppe & stiger
Øvrige materialer: boldpumper, kampfløjte stopur & lignende



Rækker:

Udendørs turneringer:
 5-mand (til og med U-9)
 7-mand (U10 til U12)
 11-mands (U-13)

Indendørs turneringer:
 Tilmelding mulig i både DBU Jylland og DGI
 4-mands

Kamptøj:
 5 mands: Der er kamp tøj til 8 spillere pr. hold
 7 mands: Der er kamp tøj til 10 spillere pr. hold
 11 mands: Der er kamp tøj til 14 spillere pr. hold

Kørselspenge og tøjvask:

Til holdene fra U-9 til og med U-12 udbetales der en årlig godtgørelse på max. kr. 75,- pr. kontingent betalende
spiller i årgangene, som skal dække kørepenge, vaskepenge, tilmeldinger til 1 dages turneringer og
afslutningsarrangementer.

Til øvrige hold udbetales der kørepenge på max. kr. 1,- pr. km.

Ved 11 mands hold max. 4 biler og ved 7 mands hold max. 3 biler.

Køresedler skal udfyldes og underskrives af træner/holdleder.

Vaskepenge udbetales til den person, der forestår vask af holdets tøj med kr. 350,- pr. halvår til 11 mands hold og kr.
300,- til 7 mands hold.

Tilskud til ture med overnatning og sportsligt indhold:

PFU yder et tilskud på kr. 100,- og Jerne IF’s Venner kr. 200,- pr. deltager = i alt kr. 300,-, der skal dog altid være en
vis egenbetaling.

PFU betaler tilmeldingsgebyr og hele udgiften til 1 træner og 1 holdleder pr. hold, der kan kun ydes tilskud til én tur
pr. år, og til ture til udlandet kun hvert 2. år.

Der skal fremlægges et budget for turen til PFU’s godkendelse, før der kan ydes tilskud.

Kampforløb (hjemmekampe):

Fremmøde senest en time før kampstart.
Byde udehold velkomne og hjælpe dem plads i omklædningsfaciliteterne: Værdisager kan opbevares i Kiosken
Udfylde kampkort ved hjemmekampe og aflevere det til modstanderne.
Ved kampafslutning skal resultat påføres kampkort og underskrives af leder fra begge hold.
Kopien af kampkort afleveres til udeholdet og originalen afleveres i postkassen ved kiosken på Jerne Stadion.
Efter endt omklædning m.m. skal sørges for oprydning og aflåsning af faciliteter (Jerne Stadion).
Ind telefonering af resultater til DBU.
Hjørneflag sættes på plads i ”Duehuset”.
Efter hver hjemmekamp er Jerne IF vært med en sodavand til alle vores egne spillere, Kiosken kontaktes herom.
U15, U18 & Dame senior:

Hjerting if, EfB og Jerne if har indgået i et samarbejde vedrørende disse 3 årgange under navnet EfB-pigefodbold, for
mere information tjek www.efb-pigefold.dk eller et PFU medlem.



Årets gang:

Træner Holdeleder
Januar:
Medio: Forny børneattester

Marts:
Medio: Tilmelding til JBU udendørs forårsturnering

 Kontakt Kampfordeler Jens Nielsen
Medio: Billetsalg til fodboldskole

 Info på hjemmesiden – købes på ”Billetnet”
Ultimo: Opstart udendørssæson

 Opslag laves på Forum af træner/holdleder

Maj:
Primo: Bestilling af haltider i EFI til indendørs træning

 Bestyrelsen indhenter ledige tider
Primo: Tilmelding til Lunderskov (tidlig tilmelding pga. campingenheder)

Juni:
Medio: Planlægning af sommerferietræning

 OBS Jerne Stadion kan være lukket i sommerferien pga nyt græs – se info herom på
hjemmesiden

Medio: Tilmelding til JBU efterårssæson
 Kontakt kampfordeler Jens Nielsen

Ultimo: Udendørs sæsonen slutter
Ultimo: Indsamling og gennemgang af spiller tøj

 Kontakt tøjmand Palle Christensen
Ultimo: Skolesommerferie (uge 27-32)
Ultimo: Børnedag og Sankt Hans på Jerne Stadion

 Vi mangler altid hjælpere!

Juli:
Medio: udkast til indendørs trænings tider

August:
Primo: Fodboldskole i Jerne (uge 32)
Primo: Lunderskov Cup (fre-søn i uge 32)
Medio: Opstart udendørs efterårssæson (uge 33)

September:
Primo: tilmelding til JBU indendørs turnering

 Kontakt kampfordeler Jens Nielsen

Oktober:
Primo: Tilmelding til DGI indendørs turnering

 Kontakt bestyrelsen som laver samlet tilmelding
Medio: Opstart indendørs sæson (omkring efterårsferie)

December:
Medio: Jerne IF Julestævne

 Vi mangler altid hjælpere!


