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Indledning. 
 

Bestyrelsen i Tarp Boldklub har forsøgt at lave en drejebog til alle trænere/ledere i klubben.  

Vi håber at brugerne, vil bruge den som et opslagsværk, ikke som en bog man skal læse fra A 

til Z. Finder du ikke svaret i bogen, skal du ikke tøve med at kontakte bestyrelsen.  

 

God fornøjelse med den kommende sæson. 

 

Venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 
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Det gamle klubhus. Det siges at det i dag er et 

sommerhus i Henne. 

Lidt baggrunds viden. 
 

Tarp Boldklub er lille hyggelig stabil forening, der blev stiftet på den lokale kro den 12. juni 

1936. I mange år havde Tarp Boldklub til huse i et lille klubhus der lå for enden af 

opvisningsbanen. 

 I 1986 flyttet Tarp Boldklub ind i de nye 

lokaler i forbindelse med indvielsen af 

Bryndum-hallen. De 2 største investeringer Tarp Boldklub har fortaget igennem tiden er 

lysmasterne på træningsbanen og banderne i hallen. 

I ungdomsafdelingen er vi med i næste alle rækker på pigesiden og drengesiden.  

Det, det hele startede med var senior fodbold, som vi også forsøger at værne om.  I dag har 

vi 2 hold. Vi medvirker i DBU´s centrale turneringer og ellers alt, hvad der er af stævner i 

det meste af Jylland, fra Limfjorden til Bov. Hvad skal fremtiden så byde på? Vi skal forsøge 

at udbygge antallet af hold.
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Tarp Boldklubs holdninger til: 
 

Træning: 

 

 At det skal være sjovt at komme til træning hver gang. 

 At der trænes i små grupper. 

 At man til og med U12 ikke låser spillerne fast til en stamplads, men alle kommer rundt 

på de forskellige pladser. 

 At trængningen følger Tarp Boldklubs Røde Tråd. 

 

Turneringer/Stævner 

 

 Alle hold skal være tilmeldt DBU´s-centrale turnering.  

 At så mange hold som muligt bliver tilmeldt 11-mandsfodbold. 

 At holderne kommer med til stævner og cups. 

 At man spiller efter HAK, det vil sige af alle spillere mindst skal spille Halvdelen Af 

Kampe  

 At alle spillers kommer på banen og, det ikke er de samme, der sidder på 

udskiftningsbænken 

 Alle skal have en succes oplevelse, forstået på den måde, at de lidt mere svage spiller 

også kommer med de gode ud at spille. 

 

Etiske regler: 

 

 Alle trænere der har med børn under 15 år at gøre, skal tjekkes en gang om året for 

pædofili. 

 Når børn transporteres i bil skal alle være fastspændt. 

 At alle træner i Tarp Boldklub overholder de kollegiale regler som er indgået med 

Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS). 

 At trænere, spillere og forældre skal tænke på, at de repræsenterer Tarp Boldklub 

både inde på banen og uden for banen. 

 At alle love og regler tager udgangspunkt i DBU Handlinger og Holdninger. 

 At alle i Tarp Boldklub følger DBU Handlinger og Holdninger. 

 

Uddannelse af træner: 

 

 At alle trænere kommer på de relevante kurser. 

 At de kommer ud og får inspiration fra andre klubber. 
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Målsætning for Tarp Boldklub. 
 

 At det skal være et sted, hvor alle kan spille fodbold. 

 At Tarp Boldklub kan tilbyde fodbold hele året. 

 At Tarp Boldklub har tilmeldt hold i alle række fra U-6 til +60, samt fra U-6 piger til 

+60. 

 At hæve fodboldniveauet i Tarp Boldklub. 

 At fastholde og øge antallet af medlemmer ved nye tiltag. 

 At bevare de samme trænere år efter år, og rekruttere nye træner fra egne række. 

 At Tarp Boldklub udvikler, uddanner og inspirerer deres trænere. 

 At Tarp Boldklub får forældre med i foreningsarbejdet. 

 At Tarp Boldklub er selvforsynende med spillere til senior afd. 

  At Tarp Boldklub øger mulighederne for socialt samvær. 
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Målsætning for ungdomsarbejdet i Tarp Boldklub. 
  

 

 at der skal tage udgangspunkt i DBU´s Holdninger og Handlinger. 

 at det skal være sjovt og spændende at komme til træning hver gang. 

 at fodbold skal være for alle uanset alder og niveau. Fodbold for ALLE. 

 at skabe positive rammer for alle børn og unge, medvirke til at klubben 

bliver et godt værested. 

 at børn og unge bliver en del af klubbens sociale liv, kammeratskabet samt 

netværket. 

 at det hele ikke bare er fodbold, men der også er noget social i det. 

 at, vi har 11-mandshold i alle ungdomsrækker hvor det tilbydes. Opnås 

dette ikke, tilbydes 8-mandsfodbold eller 2 årgange ligges sammen, der 

kan også samarbejdes med andre klubber. 

 at udvikle fodboldspillerne primært teknisk, men også fysisk, taktisk og 

psykisk.  

 at, der tilmeldes A eller B hold afhængig af styrke i den enkelte afdeling. 

 at, det er så attraktivt som muligt at spille fodbold i Tarp Boldklub. 

 at, ungdomsafdelingen hvert år ”leverer” spillere til seniorafdelingen. 

 at, spillerne oplever et godt kammeratskab i Tarp Boldklub. 

 at, børn, spiller fodbold gennem leg. 

 at, styrke træningen kvalitetsmæssigt gennem afholdelse af interne og 

externe træner- og lederkurser.
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Forventninger til holdledere. 
 

 Have en normal/pæn omgangstone overfor spillerne. 

 Virke som praktisk/administrativ leder for holdet - efter nærmere aftale 

med trænerne - dvs. 

 Man spiller efter HAK, det vil sige af alle spillere mindst skal spille 

Halvdelen Af Kampe. 

 Alle spillers kommer på banen og, det ikke er de samme, der sidder på 

udskiftningsbænken. 

 Have ansvar for det praktiske omkring tøjet. 

 Arrangere vask af kamptøjet, så dette går på skift mellem spillerne. 

 Evt. sørge, væske m.v. i forbindelse med kampe. 

 Udfylde holdkort. 

 Registrere ind- og udmeldelser, og give det videre til kasserer. 

 Arrangere transport til udekampe. Vi anbefaler kørselsordning fra 

sæsonstart. 

 Efter alle kampe - både ude og hjemme - sørge for at omklædningsrum er 

rengjorte, og efterlades i samme stand som da holdet ankom. 

 Medvirke til at holde orden i boldummet og i containeren. 

 Deltage i relevante møder, kurser m.v. 

 Bidrage aktivt til at skabe god stemning blandt spillere og forældre. 

 Bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter i samarbejde med 

træneren. 

 Være et godt forbillede for spillere. 

 Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstander. 

 Sørge for information til forældre og spillere 

 Lave PR for holdet - f.eks. til Tarp Boldklub’s hjemmeside og BS-Nyt. 
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Forventninger til trænere. 
 

 Have en normal/pæn omgangstone overfor spillerne. 

 Planlægger og gennemfører inspirerende og udviklende træning. 

 Møder til tiden, og har alt klart til træning. 

 Gennemfører træningen i passende træningstøj. 

 Deltager i relevante møder, kurser m.v. 

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

 Gribe hurtigt og resolut ind ved mobning. 

 Løse op for problemer/konflikter, evt. i samarbejde med klubben og 

forældre. 

 Informere ærligt, åbent og med hensyntagen til den enkelte spiller. 

 Have ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp. 

 Udvikle spillerne sportsligt/socialt ved at deltage i forskellige 

stævner. 

 Opbevare og vedligeholde udleverede materialer, samt aflevere 

materialer efter sæsonen. 

 Medvirke til at holde orden i materialerummet. 

 Være et godt eksempel for spillerne. 

 Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstander. 

 I samarbejde med evt. holdleder koordineres samkørsel og vask med 

inddragelse af forældrene. 

 Er træneren forhindret i at træne, er træneren selv forpligtiget til 

at finde en afløser. 

 At træneren mindst en gang om året indkalder til møde med spiller og 

forældre. Mødet bør ligge ved opstart af udendørssæsonen. 

 At fokusere mere på den enkelte spillers udvikling frem for holdets 

resultater. 
 Man spiller efter HAK, det vil sige af alle spillere mindst skal spille 

Halvdelen Af Kampe. 

 Alle spillers kommer på banen og, det ikke er de samme, der sidder på 

udskiftningsbænken. 
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Børneattest. 
I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente børneattester i 

forbindelse med ansættelse af personale mv. For Tarp Boldklub medfører det, at 

klubben er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, ledere, 

instruktører mv., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. 

Overholdes loven ikke, kan klubben straffes med bøde. 

 

Hvem er omfattet? 

 

Der skal indhentes børneattester på: 

• Formand, ungdomsformand, børneformand, trænere, instruktører, holdledere og 

assistenter for disse, som er 15 år og derover, og som står over for at skulle 

ansættes i klubben, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have 

direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får 

løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis. 

 

Der skal ikke indhentes børneattester på: 

• Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe 

• Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et 

stævne  

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer – med mindre de samtidig er trænere, instruktører 

eller holdledere for børn i foreningen 

• Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med personer over 15 år at gøre. 

 

Tarp Boldklubs bestyrelse har besluttet, at alle der arbejder med børn under 15 år, 

skal tjekkes i kriminalregisteret en gang om året.  

 

Tarp Boldklub her tjekket deres formand, ungdomsformand, børneformand, trænere, 

instruktører, holdledere og assistenter siden 2004. 
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I Tarp Boldklub forventes det, at forældrene; 
 

I dagens børnefodbold skal man ikke fokusere på resultat i kampene men på den enkelte 

spillers udvikling.  Børn har forskellige måde opfatte udtrykket, at vinde, en sejere alene er 

ikke drivkraften for dem. Det er som regel ambitiøse forældre og trænere, der sætter fokus 

på resultaterne.  Alle fodboldspillere – både børn og voksne – vil gerne vinde. For et barn kan 

det at score et mål opleves som en sejr, selv om holdet bagefter taber kampen. Et barn 

oplever det også som en sejr, hver gang det lykkes med en dribling, en finte eller et skud på 

mål – og når det får ros. 

 

Derfor forventes det at forældrene: 

 

 Bidrager med god opførsel udenfor banen - overfor både modstanderens 

og egne spillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. 

 

 Tilråb er tillad under kampene, men de SKAL være positive og skal 

udformes så de gælder hele holdet. 

 

 Medvirker til, at der skabes et godt og frugtbart forhold spillere, 

trænere, ledere og forældre imellem. 

 

 Være behjælpelig med transport og give en hånd med når det er 

nødvendigt. 

 

 Støtter deres barn i positiv retning - følger med i aktiviteterne og 

snakker med ham/hende om kampe, træning og kammeratskab. 

 

 Henvender sig til klubben, hvis der opstår problemer, således vi i 

fællesskab kan få disse ryddet af vejen med det samme. 

 

  Sørge for rettidigt indbetaling af kontingent. 

 

  Husk det er jeres børn, og ikke jer selv der spiller. 

 

  Resultaterne er ikke det vigtigste. 

 

 Selvom dit barn kan binde sine snørebånd og pakke sin sportstaske, har 

hun/han stadigvæk brug for jer. 

 

 Mød op til alle kampe og engang imellem til træning. 

 

 Fra U8 og opefter går man i bad efter kamp, også når man har spillet på 

hjemmebane. 
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I Tarp Boldklub forventes det, at spillerne; 
 

 Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen - overfor både med 

- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og frem for alt dommerne. 

 

 Tager et medansvar for både træning og kamp. 

 

 I videst muligt omfang møder op til træning og kamp - eller melder afbud 

i god tid. 

 

 Komme for at træne – ikke for at blive trænet 

 

 Møde op til den aftalte tid. 

 

 Tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan 

trives. 

 

 Respekterer klubbens gældende regler. 

 

 I øvrigt viser hensyn - og er en god kammerat. 

 

 Betaler kontingent rettidigt. 

 

 Være en god kammerat og optræde som forbillede for de yngre årgange. 

 

 Have sunde kostvaner som en naturlig del af hverdagen. 

 

 Fra U8 og opefter går man i bad efter kamp, også når man har spillet på 

hjemmebane. 
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Organisation i Senior afd. 
 

Senior afd. omfatter udover 1. og 2. holdet samt U17-, U19 drenge og U18 piger.  

 

Seniorformand    

Cheftræner   

Holdleder 1. holdet  

Holdleder 2. holdet  

Trænere til U17-, U19 drenge og U18 piger samt holdledere. 

 

Seniorformanden har det overordnede ansvar. 

 

Seniorformanden skal en gang hvert år indkalde til møde for senior-afd. 

Inden mødet vil alle potentielle spillere modtage et brev om dette møde. 

Klubben er vært med en øl/vand til dette møde. 

 

Cheftræneren har ansvaret for træningen og 1. holdet 

 

Holdleder for 2. holdet har ansvaret for 2. holdets kampe. 

 

 Når Cheftrænerer har gjort det klart, hvem der skal spille på 1. holdet, kan holdlederen for 

2. holdet disponere over resten af truppen. Hvis der mangler spillere for at kunne stille et 2. 

hold, skal man først spørge oldboysholdet, om de kan stille x antal spillere. Hvis ikke må man 

da først bruge spillere fra U-19, hvis cheftræneren har givet lov.   

 

Tarp Boldklub kan give tilladelse til lukket 7-mands hold. Ikke 11-mands. 

Prisen for disse hold fastsættes af bestyrelsen. Som udgang punkt skal de omkostninger 

klubben har dækkes ind. 
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Organisation i Ungdoms afd. 
 

Ungdoms afd. omfatter så vidt muligt hold i alle rækker som udbydes af DBU. 

 

Børne- og Ungdomsformand: 

 

Børne- og Ungdomsformanden har det overordnede ansvar. 

 

Trænere samt holdledere i de enkelte rækker har ansvaret for sammensætningen af hold. 

Det er vigtigt at alle spillere kommer ud og spille kamp. Det er her vigtigt at være 

opmærksom på, at kravet om at alle spillere mindst skal spille halvdelen af kampen (HAK), 

også her så vidt muligt bør tilgodeses. Trænerne/holdlederne skal hurtigst muligt få sat vask 

af tøj samt kørsel i system. Så man kan koncentrere sig om andre opgaver. 

Derfor skal trænerne/holdlederne hurtigst muligt få indkaldt til spiller/forældre møde og få 

uddelegeret disse opgaver. 

 

I DBU-turnering skal Tarp Boldklub stille med jævne hold. Man skal fra gang til gang se om 

holdet klarer sig. Det vil sige, at de ikke må tabe eller vinde for stort. Hverken det tabene 

hold eller det vindene hold lærer noget af det.  

Ved at tabe stort hver gang, mister vi medlemmer. 

Til stævner kan man toppe et hold så de bedste også får lov at spille sammen. 

 

Opstarts møde. 

 

Børne-/Ungdomsformanden skal en gang hvert år indkalde til opstartsmøde for alle 

trænere/ledere samt bestyrelsen.  

Klubben er vært med en øl/vand. 

 

På mødet skal bestyrelsen og nye trænere præsenteres. 

Aftens tema præsenteres. 

 

Små fødder. 
 
Små fødder må først starte sidst i april, og de skal stoppe senest i 3. uge af september.  

Det skal være sjovt, at komme til træning hver gang.  

Træning skal være en leg, men med bolden i centrum. 

Der skal være en sodavand, hver gang efter træning. 

Små fødder skal ikke ses som en indtægtskilde, men som en investering i fremtiden. 
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Kontingent og opkrævning. 
 

Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen. 

 
Tjek satsene på vores hjemmeside. 

 
Ved opstart af sæsonen, både udendørs og indendørs vil alle trænere/holdledere modtage en 

mail fra kassereren om at opdatere kluboffice. 

Det er træners/holdleders ansvar, at opdatere kluboffice, med de ændringer der måtte 

være. 

Det skal være gjort senest 14 dage efter modtagelsen af mailen eller senes 14 dage efter 

opstart. Hvis der kommer nye spillere til i løbet af sæsonen, skal man straks kontakte 

kassereren. 

 

Afslutning i ungdomsafd. 
 
Til afslutning i ungdomsafd. giver Tarp Boldklub 10,- kr. plus en vand pr. spiller. 

Ved afslutning forstås, at når udendørssæsonen er slut samt igen når indendørssæson 

er slut. 

 

Udlands rejser. 
 
Tarp Boldklub har hvert år et tilbud til, hvordan man kan tjene lidt penge til at U-15 og U-17 

kan komme på en udlandsrejse sammen. Det er op til de enkelte trænere, om de vil gøre brug 

af dette tilbud. Man skal dog søge bestyrelsen om tilladelse til at tage af sted. I ansøgning 

skal formålet med turen fremgå, hvorhen man tager, samt en deltagerliste og budget over 

udgifterne. Det skal gøres opmærksom på at bestyrelsen kan forbyde en afdeling at tage af 

sted, hvis det fremlagte budget ikke hænger sammen eller at turen ikke kan godkendes af 

DBU. Vi skal som medlem af DBU have en forhåndsgodkendelse af Dem for at må deltage i 

stævner i udlandet. 

Hvis en afd. tager på tur skal der gøres opmærksom at man rejser som repræsentanter for 

Tarp Boldklub. 

Det skal derfor indskærpes at spillerne og andre under 18 år ikke må nyde alkohol på 

turen. 
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Ungdomsråd. 

 
Der er mange sportslige/sociale aktiviteter, der giver mulighed for at gøre hverdagen i din 

klub og fritiden sammen med dine klubkammerater endnu sjovere. 

 

 Målet med ungdomsrådet er at give jer mulighed for aktivt at kunne påvirke 

udviklingen i jeres klub! 

 Hvad er et Ungdomsråd? 

 Ungdomsråd kommer til at bestå af spillere fra U13 til U15 samt en tovholder fra 

bestyrelsen. 

 Ungdomsråd kan sammenlignes med et elevråd fra skolen.  

 Ungdomsrådet mødes en gang imellem for at finde ud af om der er ting i Tarp 

Boldklub, der efter ungdomsrådet mening kan blive bedre. 

 Ungdomsrådet er dermed jeres eget forum, hvor I har mulighed for at præge 

udviklingen i klubben og dermed være med til at skabe de rammer der kan fastholde 

jer i klubben. 

 Ungdomsrådet vælger selv, hvor de vil fokusere. I princippet er det kun fantasien, der 

sætter grænser. 

 Tarp Boldklub forestiller sig blandt andet, at ungdomsrådet vil arbejde med klubmiljø, 

arrangementer, bedre træning og meget mere – alt sammen til gavn for jer selv og 

klubben. 

 Tarp Boldklub afsætter hvert år penge af til ungdomsrådet. 

 

Retningslinier for indendørs turneringer i Bryndum Hallen. 
 

Inde selve stævnedagen skal man have styr på følgerne ting: 

 

 Er man det hold der starter, skal man bruge 4 personer til opsætning af bander, det 

tager 20 min. Eller hvis man er dem der lukker og slukker skal man tage banderne ned. 

Dette tager også 20 min. for 4 personer.  

 Hvem sidder ved dommerbordet. Minimum 1 person helst 2 personer.  

 Ved dommerkode (DOMK.) 03 skal man selv sørge for dommere til at dømme alle 

kampene for sin årg. Ved dommerkode 01 stiller DBU-Jylland med en sort dommer. 

Dem I udpeger til at være dommere, skal have læs reglerne igennem, så vi alle 

sammen dømmer ens. 

 I 3v3 er det, det førstnævnte hold der stille med kampleder i hver kamp. 

 Bestyrelsen kan man kontakte, hvis der opstår problemer eller man har spørgsmål.  

 

Selve dagen.  

 

På selve dagen er det vigtig at alt er på plads og klar til kampstart. Cafeteriaet står 

bestyrelsen for. 
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Tidsudstyret låser bestyrelsen ud.  

 

Der vil være en fra bestyrelsen til opstart, da de er de eneste der kan åben hoveddør til 

hallen, samt skabet med tidudstyret i. Man kan godt lukke en dør med sin brik, selvom man 

ikke har rettigheder til at åbne den.  

 

Dommerbordet. 

 

Dommerbordet skal være bemandet med mindst 1 person hele tiden. 

 

Følgende skal forefindes ved dommerbordet ved opstart. 

 2 sæt overtræksveste i forskellige farver. 

 2 af hver størrelse bolde 3, 4 og 5ere, med det rette tryk. Disse ligger i et net i vores 

mødelokale. 

 1 førstehjælpskasse. 

 Stævnerapporten. 

 Holdkort. 

 Regelsæt, dette forefindes i turneringsplanen. 

 

Dommerbordet skal udfylde stævnerapporten samt sørge for, at de ankommende hold får 

udfyldt deres holdkort. Der skal annonceres 3 min. før hver kampstart, hvem der skal spille 

den næste kamp. Det hold der står først på listen skal annonceres, som det hold der stiller op 

under uret.  

F.eks. Næste kamp Tarp B. mod XXXX. Tarp B stiller op under uret 

Tiden må først startes når dommeren giver tegn til dommerbordet. Der er afsat et minuts 

pause mellem hver kamp.   

 

Tarp klæder om i de 2 nye omklædningsrum (omk. 5 og 6), udebaneholdene kan bruge de 

omklædningsrum 3 og 4).  

 

Materialemanden skal sørge for, at der forefindes 2 af hver størrelse bolde i 

mødelokalet. 
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Retningslinier for udendørs turneringer og kampe på Tarp 

Stadion. 
 

Trænerne/holdleder skal sørge for at banen er klar til kamp.  

 Tjek hvilke bane man skal spille på og, hvilke omklædningsrum jeres hold og jeres 

modstander er blevet tildelt. På infotavlen ved hovedindgangen til Hallen. 

 At målene står hvor de skal stå.  

 At hjørneflagene er sat ud på banen.  

 Sørge for at have den rigtige bold klar, at den er pumpet, derudover altid have en 

ekstra bold med. 

 Der skal altid serveres kaffe til publikum også gæsternes.  

 Inden kampestart skal holdkortet være udfyldt. 

 HUSK ALTID AT UDFYLDE HOLDKORT DA DET KOSTER KLUBBEN BØDER HVIS 

DET IKKE BLIVER GJORT. 

 Såfremt vi ikke anvender spillere, som er påført kampkortet, kan spilleren fjernes 

igen. Dette skal ske umiddelbart efter kampes afslutning. Vi har selv ansvar for, at 

dette sker. I ungdomsrækkerne spiller vi efter HAK. 

 Som hjemmehold eller arrangør klub er det vores pligt at indrapporter kampens 

resultat via app. 

 Hvis et hold udebliver indrapporteres holdet enten som udeblevet uden afbud eller 

med afbud.  

 Efter kampen/kampene skal banen og omklædningsrum, også det omklædningsrum 

udeholdet har haft, efterlades i samme stand som I overtog dem. 

 I de kampe hvor der ikke offentliggøres resultater er det stadigvæk en pligt at 

indrapporter resultaterne, da de bruges internt i DBU. 

 

Ved hjemmekampe er Tarp Boldklub altid vært med en vand til eget hold. 

 

Modstander holdet. 

 

Tag godt imod modstanderne og vis dem til deres omklædningsrum. Husk også at tage godt 

imod deres med rejserne fans. Vis dem om til banen, i tilfælde af dårligt vejr så vis dem ind i 

vores cafeteria. 
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Retningslinjer for ikke DBU turneringer/stævner.  
 

 Der er afsat 300,- kr. pr. medlem pr. sæson til privat turneringer.  

 Sæsonen går fra 1. juli til 30. juni. 

 Maks. 50,- kr. pr. spiller pr. privat turnering. 

 Maks. 6 stævner pr. sæson 

 Tarp Boldklub giver kun tilskud til holdgebyret. 

 Der gives ikke kørselstilskud til stævner/cup, da det ikke er noget krav fra klubben at 

man stiller op til sådanne turneringer. 

 Tarp Boldklub vægter DBU turneringen høje end private stævner. 

 Tarp boldklub accepter ikke udeblivelser fra DBU kampe/turneringer pga. privat 

turneringer. 

 Får Tarp Boldklub en bøde fra DBU for udeblivelse til en kamp/turneringsrunde pga. 

privat turnering vil bøden blive videre faktureret til holdet. En bøde fra DBU er på 

minimum 500,- kr. 

 DBU stævner tæller ikke med, det vil sige at stævner som Legoland-Cup og Bade-Cup i 

Skærbæk samt DBU Stor stævner med baner i Region 4 betaler klubben. 

 

Når holdet skal tilmeldes private turneringer, foretages dette normalt af holdlederen eller 

evt. træneren. Dvs. at holdet selv skal foretage tilmeldingen direkte hos 

turneringsarrangøren. 

Bestyrelsen foretager kun en koordineret tilmelding af alle hold, når det handler om DBU's 

sæson turneringer eller specielle arrangementer. 

 

Holdledere og trænere modtager som regel turneringsinvitationer via email fra bestyrelsen, 

eller fra arrangøren. 

 

Ved tilmelding er det vigtigt at holdet informerer vores kassere om at der skal 

foretages betaling for turneringen.  

 

1. Når der normalt er mere end en uge til betalingsfristen udløber, skal der sendes en 

email til kassere@tarpboldklub.dk med nedenstående information.  

2. Hvis der er mindre end en uge til betalingsfristen udløber, skal kassere i stedet 

informeres pr. tlf/sms.  

 

mailto:kassere@tarpboldklub.dk
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Sekretæren har behov for følgende information vedr. betaling: 

 Turneringsnavn. 

 Holdnavn.  

 Holdgebyr. 

 Reg. nr. og konto nr. til turneringsarrangøren. 

 Betalingsfrist. 

 Evt. ekstra information til bankoverførsel, hvis dette er et krav fra arrangøren. 

 

Dommere. 
 

Tag altid pænt imod dommeren, vis ham/hende hvor de kan klæde om, samt fortæl 

ham/hende på hvilken bane der spilles. Så er den halve kamp allerede vundet. 

I 11-mandskampe og 8-mands kampe fra U17 og opefter, vil der være sort dommer på. Alle 

andre kampe vil være døm-selv-kampe som udgang punkt. 

I døm-selv-kampe skal I huske på, at dommeren skal være neutral, samt det er vigtig at den 

man har udpeget, har kendskab til reglerne. Såvel i udendørs som indendørs er der særregler, 

så det er altid vigtig at man lige bruger 5 min. på at sætte sig ind i dem. Det er også vigtigt, 

at dem der dømmer ved indendørsstævner lige snakker sammen, så man køre den samme linje 

hele dagen. Ved indendørsstævner vil der være sort dommer på fra U-12 og opefter. 

 

Kampkort. 
 

Ved næsten alle kampe skal der udfyldes holdkort via DBU-appen også selvom resultatet ikke 

offentliggøres på DBU´s hjemmeside. Det er kun 3-bold der er firtaget. Resultaterne bruges 

intern i DBU til at vi får så mange lige kampe som muligt. Ved stævneform er det 

værtsklubben der skal indrapporteres resultaterne via DBU-appen. Flytning af kampe. 

 

Ændring af spilletidspunkter eller spilledatoer er et stort stykke arbejde 

for vores kampfordeler, modstanderens kampfordeler og DBU Jylland. 

Samtidig bør man have i tankerne, at det koste Tarp Boldklub penge hver 

gang, hvis det ikke sker 28 dage før kick off. 

 
Derfor må ændringer kun foretages når det er absolut nødvendigt. 

Et eller to afbud giver altså ikke anledning til flytning af kamp. 

Men, skulle man komme ud for at flytning er en nødvendighed, gælder følgende: 

Kontakt kampfordeleren så tidligt som muligt, og ha´ mulige nye spilletidspunkter klar. 
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Afbud til kamp 

Hvis det uheldige skulle ske, at man må melde afbud til en kamp, kontaktes kampfordeleren. 

Afbud må kun ske i absolut nødstilfælde, og skal ske så tidligt så mulig, så DBU Jylland og 

modstander kan underrettes. 

Udebliv aldrig fra en kamp uden afbud. 

 

Infotavle. 

 
På væggen foran indgangen til Bryndum 

Hallen hænger der en infotavle som 

fortæller lidt om hvad der sker i den 

nærmeste fremtid, samt der hænger et 

oversigtkort sammen med en oversigt over 

de kampe der skal spilles på hvilke baner 

og i hvilke omklædningsrum man skal bruge. 

De samme oplysninger vil også kunne findes 

på vores hjemmeside. 
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Opførsel omkring kampene på Tarp Stadion. 

 

 Husk at bidrage med god opførsel - overfor både modstanderens og egne 

spillere, trænere, ledere, andre tilskuere også dem der kommer for at 

støtte modstander og ikke mindst dommeren. 

 

 Tilråb er tilladt under kampene, men de SKAL være positive. 

 

 Dommeren er her for at hjælpe os.  

 
 Dommere er i dag en manglevare så vær glad for at der kommer en. 

 
 Accepter dommerens afgørelser samt hvis dommeren overser noget. Uden 

at kommentere dem.  

 
 Husk det er ikke jer der spiller kampen. 

 
 At tilskuerne altid udviser respekt for en modstander – uanset kampens 

resultat.
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Rusmiddelpolitik for Tarp Boldklub. 
 

Baggrund. 

  

Der har aldrig været flere stoffer i omløb blandt unge, end der er nu og det har aldrig været 

billigere. 

Alle steder, hvor unge mødes med unge, er den risiko til stede, at der indtages eller handles 

med rusmidler. 

 

Målsætning. 

 

Tarp Boldklub skal altid være en forening hvor man trygt kan sende sine børn og 

ungemennesker hen, velvidende at de er i trygge rammer, hvor Tarp Boldklub ikke accepterer 

ulovlige rusmidler eller vækstfremmende stoffer som er på Antidoping Danmarks dopingliste. 

 

Politik. 

 

Ved sociale arrangementer i Tarp Boldklub er det kun tilladt at indtage lovlige rusmidler. Der 

er total rygeforbud i Bryndum Hallen. 

For unge under 15 år er det ikke acceptabel at indtage lovlige rusmidler under nogen former. 

For U17 og U19 Drenge samt for U18 piger kan der gives dispensation ved lukket 

arrangementer. Men det er kun seniorformanden/formanden der kan give denne tilladelse 

derudover skal forældre også give den enkelte spiller lov.   

Ved offentlige arrangementer gælder den til enhver tid gældende lovgivning. 

 

Ulovlige rusmidler eller vækstfremmende stoffer kan under ingen omstændigheder 

accepteres i Tarp Boldklub. 

 

Handling. 

 

Konstateres det at unge under 18 år indtager lovlige rusmidler i regi af Tarp Boldklub, vil 

dette omgående blive stoppet. Samtidig tages der kontakt til forældrene. 

 

Indtagelse og besiddelse af ulovlige rusmidler eller vækstfremmende stoffer medfører 

omgående bortvisning og vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, samt der 

tages kontakt til forældre hvis personen under 18 år. Derudover kan det resultere i en 

politianmeldelse. 

 

Påvirkede personer, der har relation til sportslige aktiviteter, vil blive bortvist herfra. 

 

Hvis man som medlem undres eller hører/ser noget, der kan have forbindelse med stoffer, 

kan man roligt henvende sig til sin træner eller et bestyrelsesmedlem. Man vil blive taget 

alvorligt, og man kan være anonym i det videre forløb. 
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Hvis en træner/holdleder undrer sig over ændret adfærd hos en af de unge aktive eller blot 

er bekymret på den unges vegne, tages kontakt til bestyrelsen. 

 

Det er bestyrelsen der afgør om, der er noget i henvendelsen, som vi bør handle på. 

Hvis dette er tilfældet, vil de berørte og/eller deres forældre få besked ang. det, der er set 

eller hørt. 

 

Tarp Boldklubs bestyrelse holder møder med Bryndum Skole, når der er behov for det, hvor 

der udveksles informationer. 

 

 

Sponsorpolitik. 
 

Tarp Boldklub har et antal sponsorer som bakker op om klubben. De giver et tilskud til 

klubbens drift, så det er vigtigt, at vi som klub gør vores til, at de forsat vil støtte os. Der er 

stor konkurrence på det område. For at fastholde dem og udbygge antal af sponsorer har 

Tarp Boldklubs bestyrelse vedtaget disse retningslinjer. 

 

 Det er kun sponsorudvalget der kan indgår sponsoraftaler. 

 Forældre sponsorer skal også godkendes af sponsorudvalget. 

 Alt indkøb af tøj eller rekvisitter til klubben skal bestilles af materialeformanden. 

 Trænerne er forpligtet til, at bære den sportsbeklædning, med Tarp Boldklubs logo, 

samt bruge det udstyr, som klubben stiller til rådighed. 

 Trænerne kan ikke indgå individuelle sponsoraftaler uden sponsorudvalgets 

godkendelse. 

 Trænerne kan ikke søge legater/støtte i form af penge eller materiale uden, at det er 

godkendt af sponsorudvalget.  

 I tilfælde af at Tarp Boldklub ikke har et sponsorudvalg er det bestyrelsen der 

varetager sponsorudvalgs opgaver. 
 

 

Spillertøj. 
 

En af de største udgifter Tarp Boldklub har, er til spillertøj. Så pas på det. Man skal også 

tænke på, at meget af tøjet, er der reklame på, som klubben modtager penge for. Et sæt tøj 

skal min. holde i 2 år. På nogle hold er det forældrene der er sponsorer, derfor er det vigtig 

at I sørger for, at I har de rigtige trøjer med hver gang. 

Det er holdlederne og trænernes opgave løbende at kontrollere tøjets beskaffenhed, samt 

efter hver kamp at optælle tøjet for at sikre komplette sæt. 
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Sydvestjysk fodbold 

samarbejde (SFS). 
 

Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS) er en 

sameslutning af klubber i Sydvestjylland som 

har et fælles mål, at højne fodboldniveauet i 

vort område til gavn for alle parter i 

samarbejdet samt fastholde de bedste U-17 og 

U-19 i området. 

Indsatsområdet er derfor primært rettet mod 

ungdomsspillere, samt områdets 

trænere/ledere. 

Udvikling og fastholdelse af spillere samt udvikling og udveksling af trænere er ligeledes et 

klart mål med samarbejdet.  

Hver år bliver der udsendt en aktivitetsplan, med masser af tilbud til ledere/træner og 

spiller. Derudover er der hvert år nogle faste tilbud som kan findes på linket herunder. 

 

  http://www.efb.dk/samarbejdsklubber/aktiviteter/  

 

 

Kollegiale regler. 
Pr. 26. april 2010 

1. Generelt 

Nedenstående kollegiale regler gælder alle klubber i 

Sydvestjysk Fodboldsamarbejde. (SFS) 

Reglerne er gældende for alle klubber i Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (SFS) og ikke alene 

et forhold mellem samarbejdsklubberne og Esbjerg fB (EfB). 

Det vil sige, at de kollegiale regler også gælder mellem to klubber som er medlem af 

Sydvestjysk Fodboldsamarbejde, og hvor Esbjerg FB ikke er en af dem. 

2.  Klubsamarbejder 

"Holdninger og handlinger" udarbejdet af styregruppe under DBU er afsættet for 

nedenstående: 

Klubberne må gerne tilbyde spillerudvikling (inspirationstræning) til spillere hos 

samarbejdsklubber, i disses regi i børne- og ungdomsfodbold, med henblik på udvikling af 

spillernes færdigheder. 

http://www.efb.dk/samarbejdsklubber/aktiviteter/
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Klubberne må gerne invitere talentfulde spillere til talenttræning/inspirationstræning i egen 

klub, dog tidligst fra U13. Dette skal foregå via henvendelse til den pågældende spillers 

nuværende klub, og skal være med til at hindre et for tidligt klubskifte. Der henvises i øvrigt 

til retningslinier udarbejdet i Licensmaterialet, som findes ved at klikke her.  

3. Udtagelsesstævner     

Udtagelsesstævner og lignende for børn tidligere end U13 er ikke foreneligt med "Holdninger 

og handlinger". 

Udtagelsesstævner skal være en god oplevelse både for de spillere, der bliver udtaget og for 

de spillere, der ikke bliver udtaget. 

Klubberne i Sydvestjysk Fodboldsamarbejde har pligt til at reagere, hvis ovennævnte ikke 

overholdes. 

4. Akademier/skoler 

Enhver form for tilbud fra klubber om akademi- og/eller skolegang for spillere yngre end 

U13, med henblik på skolestart fra U14, er ikke foreneligt med "Holdninger og handlinger". 

Enhver form for tilbud fra klubberne om akademi- og/eller skolegang fra spillerne fra U13 

spiller og ældre, skal være etisk forsvarlig, således at der tages hensyn til den enkelte spiller 

- specielt i relation til dennes videre skolegang samt personlige udvikling. Der skal i den 

forbindelse tages særligt hensyn til de spillere, der ikke udvikler sig så hurtigt/langt som 

andre i klassen, ligesom der bør indgå overvejelser om spillerens transporttid. 

5. Klubskifte 

For "talenter" sker klubskiftet efter deltagelse i talenttræning på niveau 1. Klubberne på 

højere niveau skal kun have de bedste spillere med potentiale til 1. holdet. 

a)      Uopfordret klubskifte. Modtagerklubben gør moderklubben opmærksom på 

klubskiftet/at spilleren er mødt frem. Hvis moderklubben ønsker et evalueringsmøde, så 

rettes der henvendelse til modtagerklubben og der aftales et møde, hvor forældre og de to 

klubber mødes. 

b)      Opfordret klubskifte. (Den højere rangerende klub retter henvendelse). Klubben som 

ønsker en spiller, kontakter moderklubben og gør opmærksom på interessen. Der afholdes et 

møde med deltagelse af moderklubben, interesseklubben og forældrene. Der aftales en plan 

for et evt. klubskifte. Der aftales en dato for et evalueringsmøde med ovennævnte deltagere. 

6. Talenttræning niveau 1 
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Det forudsættes, at alle klubber som er medlem af Sydvestjysk Fodboldsamarbejde sender 

de bedste til talenttræning 1. Spillere der er udtaget til DBU samlinger fritages grundet stor 

træningsmængde. Øvrige f.eks. elever på Vestervangsskolen som har stor træningsmængde, 

deltager i talenttræningen og EfB doserer så den interne træningsmængde for disse om 

nødvendigt. 

 

Klubskifter i SFS 
Generelt: 

A)     Uopfordret klubskifte: Først informerer den pågældende spillers forældre 

moderklubben om, at spilleren overvejer et klubskifte. Herefter rettes der henvendelse til 

modtagerklubben, og der aftales en prøveperiode / klubskifte. Modtagerklubben gør 

moderklubben opmærksom på, at spilleren har rettet henvendelse. Er der tale om et 

øjeblikkeligt klubskifte, informerer modtagerklubben herom. Er der tale om en prøveperiode, 

aftales det videre forløb og tidspunkt for, hvornår spilleren skal have besluttet sig om et 

klubskifte, eller om spilleren har fortrudt. Ønsker moderklubben et evalueringsmøde, så 

rettes der henvendelse til modtagerklubben, og der aftales et møde, hvor forældre og de to 

involverede klubber mødes. 

 

B)      Opfordret klubskifte: Klubber på højere rangerende niveau må kun rette henvendelse 

til spillere om et opfordret klubskifte, såfremt spilleren vurderes til at have potentiale til 

klubbens førstehold. Klubben som ønsker en spiller kontakter moderklubben og gør 

opmærksom på interessen. Der aftales et tidspunkt for afvikling af informationsmøde med 

deltagelse af moderklubben, interesseklubben og forældrene, hvor der aftales et videre 

forløb for et eventuelt klubskifte. Aftales der først en prøveperiode, afholdes der 

evalueringsmøde med ovennævnte deltagere, hvor der træffes en endelig afgørelse. 

 

EfB Procedure: 
Beskrivelse af procedure i EfB når klubben har set en spiller, som er interessant for et af 

klubbens førstehold. 

 

Når EfB har identificeret en spiller som interessant for en af klubbens førstehold, tager 

scouten kontakt til EfB’s talent- og rekrutteringsansvarlige. Herefter retter den 
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talentansvarlige henvendelse til SFS-klubbens kontaktperson og gør opmærksom på EfB’s 

interesse i den pågældende spiller. 

SFS-klubbens kontaktperson underretter herefter spillerens træner i moderklubben og 

informerer træneren om henvendelsen fra EfB. 

SFS-klubbens træner har herefter pligt til at informere spillerens forældre om interessen 

og gøre opmærksom på, at EfB vil rette henvendelse til forældrene om et uforpligtende møde 

vedrørende spillerens fremtidige udviklingsmuligheder. 

Ønsker spilleren herefter et øjeblikkeligt klubskifte informerer EfB samarbejdsklubbens 

kontaktperson umiddelbart efter mødet. 

Aftales der en prøveperiode, fastsættes der et tidspunkt for et evalueringsmøde, hvor der 

træffes en endelig afgørelse. EfB’s talentansvarlige informerer i dette tilfælde SFS-klubben 

øjeblikkeligt. 

Beslutter spilleren efter endt prøveperiode at skifte til EfB, og er interessen fra EfB stadig 

til stede, informerer EfB’s talentansvarlige forældre og SFS-klubben umiddelbart efter det 

afsluttende evalueringsmøde. 

Det tilstræbes fra EfB’s side, at SFS-klubben deltager ved samtlige møder enten i form af 

kontaktperson eller spillerens træner. 

Al kontakt mellem EfB og moderklubben vil ske mundtligt eller pr. email. Der vil ikke ske 

henvendelser omkring spillerinteresse via sociale medier. 

Beskrivelse af procedure i EfB, når SFS-klub retter uopfordret henvendelse til EfB 

vedrørende en spiller, man gerne vil have testet i EfB. 

 

Når en SFS-klub retter henvendelse til EfB (talentansvarlig eller træner) vedrørende en 

særlig talentfuld spiller, som ønskes afprøvet i EfB´s træningsmiljø, er det muligt at få en af 

EfB´s scouts ud at kigge på spilleren, hvorefter der træffes en afgørelse. 

Først efter SFS-klubben og EfB er blevet enige om, at spilleren er interessant at prøve af i 

EfB, informeres spillerens forældre, og der aftales et møde med deltagelse af EfB, 

kontaktperson, forældre og spiller, hvor spillerens fremtidige udviklingsmuligheder drøftes.  

Beskrivelse af procedure i EfB når forældre retter uopfordret henvendelse til EfB 

vedrørende en spiller, man gerne vil have testet i EfB. 
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Når forældre til en spiller retter henvendelse til EfB og ønsker et øjeblikkeligt klubskifte 

eller en prøveperiode i EfB, opfordres forældre til at informere moderklubben. 

Er kontakten sket til en af EfB´s trænere, informerer træneren straks EfB’s 

talentansvarlige, som derefter gør moderklubbens kontaktperson/træner opmærksom på, at 

der er sket en uopfordret henvendelse og informerer om, at der er tale om et øjeblikkeligt 

skifte eller en prøveperiode. 

Beskrivelse af procedure i EfB når en spiller vælges fra. 

 

Når en spiller der tidligere er kommet til EfB fra en SFS-klub ikke længere skal være en del 

af EfB’s førstehold, opfordrer EfB altid spilleren til at vende tilbage til moderklubben. 

Såfremt spilleren ikke ønsker at vende tilbage til moderklubben, aftaler EfB og spilleren i 

samråd med spillerens forældre et videre forløb, og hvilke andre muligheder der er for 

spilleren. 

EfB´s talentansvarlige tager kontakt til spillerens moderklub, og informerer om at spilleren 

ikke længere er en del af EfB´s førstehold i den pågældende årgang. Ligeledes informeres 

der om, hvad der er aftalt af videre forløb for spilleren. 

 

Trænerskifte imellem SFS-Klubber. 
1. At en træner skifter klub, er der umiddelbart ikke noget i vejen med, men 

modtagerklubben skal kontakte afgiverklubbens SFS-kontaktperson om, at en træner 

er dukket op. 

2. Har træneren kontrakt med afgiverklubben skal den først ophæves eller afsluttes. 

Hvis afgiverklubben ikke vil ophæve kontrakten, kan modtagerklubben/træneren ikke 

indgå en ny kontrakt, før kontrakten er udløbet. 

3. Er en klub interesseret i en træner fra en anden klub, skal den interesserede klub 

kontakte den pågældende klubs SFS-kontaktperson, som derefter viderebringer det 

til afgiverklubbens bestyrelse. Afgiverklubben skal indenfor 14 dage tage 

beslutningen, om man vil acceptere skiftet, eller om man vil afvise henvendelsen. 

Afgiverklubben skal give en forklaring, om hvorfor man afviser. 

4. Afgiverklubben bestemmer selv, og man vil informere den pågældende træner om 

interessen fra en anden klub. 
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5. Så vidt muligt skal trænerskifte foregå i november, december, januar eller juli måned 

efter endt turnering. 

6. Afgiverklubben kan aldrig nægte en træner at forlade klubben, hvis de ikke har 

kontrakt på hinanden. 

 

Bolde. 
Udendørssæsonen. 

De enkelte afd. har deres egen bolde der er passer deres årgang. 

Indefodbold. 

I gangen står der en boldvogn med cirka 50 bolde i str. 3 og 4.  

Bolde i str. 5 og Futsal. 

Til træning skal det tilstræbes, at der er en bold pr. spiller. 

Til indefodbold er der indkøbt 6 bolde, 2 i hver størrelse, disse må KUN bruges til 

stævner/turneringer, disse ligger også i vores mødelokale. 

 

Boldrummet. 
 

I boldrummet har alle hold deres eget rum med lås på. I skabet skal spillertøjet, bolde, 

overtræksveste samt kegle være at finde. 

Spillertøjet skal være i skabet, hvis det ikke bliver brugt til kamp eller bliver vasket.  

Aflever altid boldrummet i samme stand som du selv vil finde det. 

I rummet har hvert hold også en bakke til post. Check den inden træningsstart hver gang og 

hold orden i den. 

Spillere har ingen adgang i boldrummet med mindre de er udpeget af træneren til dette. 

Boldrummet skal ikke bruges som et omklædningsrum. 

Lås boldrumsdøren når I går ud og træne samt efter brug. 

 

Container. 
På Tarp Stadion forefindes der en container med masser af redskaber i. Som kan bruges til 

træning. Den står forenden af lysbanen. Der er 3-mål, kegler, hulahopringe, stave, dummies, 

rebstiger og meget andet. 

Husk at stil tingene på plads efter brug og lås containeren igen. 
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Grill. 
Tarp Boldklub er indehaver af en 

partygrill, som kan bruges til 

afslutningsarrangere eller hvad man nu 

har af ideer.  Den står i vores container. 

Kul til den kan købes i den lokale Brugs. 

Efter brug skal den rengøres og stilles 

tilbage i containeren igen. Forventet 

optændingstid er cirka 1 time. Den kan 

også lejes af ledere i klubben for 100,- kr. 

pr. gang. Den kan kun bookes, ved at man 

sender en mail til 

formand@tarpboldklub.dk, om det er til 

klubarrangement eller privatarrangement 

skal den bookes. Klubarrangement har første ret.   

  

mailto:formand@tarpboldklub.dk
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Cafeteriaet.  
 

Vil man bruge cafeteriaet skal man huske at booke det. Det gør man ved at skrive sig på 

kalenderen i køkkenet. Det er besluttet på et haludvalgsmøde at cafeteriaet er Tarp 

Boldklubs klublokale, men at andre bruger af hallen også må bruge det. Vi står for 

udsmykningen af rummet. Derudover er højtaler der hænger på væggene og filmlærred, samt 

DVD-afspiller og Surround Sound anlægget som er i stålskabet Tarp Boldklubs ejendom. Tarp 

Boldklub ejer også en projekte. Projekteren kan lånes til klubarrangementer ved at kontakte 

formanden.  

I cafeteriaet findes der en masse forskellige brochurer/foldere/hæfter som man kan dele 

ud af til spillere og forældre. Hvis man løber tør for en type kontakter man bestyrelsen. 

Derudover finder der forskellige sportsblad, indbydelser til diverse stævner og 

udlandsrejser. 
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I 2009 slog et lyn ned i vores læbælte 

imellem vores baner og flækket et af 

de store træer. I 2011 slog lynet ned i 

vores lysmaster og alle 18 sikringer 

måtte skiftes. 

Fodboldkampe og tordenvejr. 
 
Lyn- og tordenvejr og fodboldkampe er en 

farlig cocktail. Men det er altid dommeren, 

der skønner, om det er forsvarligt at 

gennemføre kampen.  

Hvis fodboldkampen afbrydes på grund af 

lyn og torden, skal man ikke søge ly under 

træer, specielt ikke et enkeltstående træ. 

Man skal også undgå åbne pladser og lade 

være med at røre elektrisk ledende 

genstande f.eks. hegn, rækværk, vandhaner 

og lysmaster. Det sikreste er at søge ind i 

hallen. 

Hvis man skulle blive fanget af et uvejr kan 

man søge over under tribunen, men lade hver 

med at røge ved konstruktionen, da den er 

elektrisk ledende. Man kan også, men dette 

skal så vidt muligt undgås, sætte sig på hug 

og med samlede fødder ude i det fri og håbe 

på at lynene ikke finder dig. I denne stilling 

rager man ikke så højt op, og man rører kun 

jorden et sted. En liggende krop vil have 

større berøringsflade med jorden, og derved 

vil der også være større chance for, at en 

strøm finder vej igennem en. Så vidt muligt 

søg ind i hallen. 
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Lysanlæg. 
 

Lysanlæg på træningsbanen er ikke 

længere Tarp Boldklubs ejendom. Esbjerg 

Kommune har pr. 1. januar 2009 overtaget 

alle lysanlæg i Esbjerg Kommune. Men det 

er vores ansvar, at det altid er i en 

forsvarlig stand.  Det er formandens 

ansvar at tjekke det 4 gange om året.  

Man tænder for lyset med sin nøgle bag 

nedgangen til kælderen ved 

gymnastiksalen.  

Hvis man opdager fejl eller andre mangler 

på masterne, så skal man kontakte formanden straks på mobil. 

 

Mødelokale. 
 

Tarp Boldklubs klublokale er til fri afbenyttelse for træner og leder. Vil man bruge 

cafeteriaet skal man huske at booke det. Det gør man ved at skrive sig på kalenderen i 

køkkenet. Se mere under cafeteriaet. 

Forsikring. 
 

Tarp Boldklub har 2 forsikringer. Den ene er en indbrudsforsikring og brand den anden 

igennem sit medlemskab af DBU. Dette er en kollektiv forsikring som er tegnet gennem Tryg. 

Der er fem forsikringer i den, der dækker på følgerne hovedområder:  

 

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring: 

Forsikringen er tegnet for samtlige personer, der er ansat i DGI/DIF regi. Som hovedregel 

er spillere og tilskuer ikke forsikret. Spillere og tilskuer er dækket at deres egen forsikring. 

 

Den sikrer, at foreninger og forbund er dækket ind i de situationer, hvor der  

ydes erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring 

 

Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld, der opstår, mens den ansatte arbejder 

for foreningen. Arbejdet behøver ikke at være lønnet. Forsikringen dækker ikke 
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professionelle, og andre ligestillede kontraktansatte idrætsudøvere, for disse skal der 

tegnes selvstændige forsikringer. 

 

I henhold til loven dækkes: 

 Sygebehandling, optræning og hjælpemidler 

 Varigt tab af erhvervsevne 

 Godtgørelse for varigt men  

 Dødsfald  

 Brilleskader (begrænset dækning) 

 

Ansvarsforsikringen:  

Dækker det erstatningsansvar, foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sine  

aktiviteter, herunder som ejer eller bruger af den ejendom aktiviteten drives  

fra. 

 

Ansvarsforsikringen dækker foreningens ansvar for skade forvoldt af ansatte  

eller udpegede ledere, trænere, instruktører, dommere eller i øvrigt ansat personale i deres 

arbejde for foreningen. 

 

Skade forvoldt af det enkelte medlem skal dækkes af dennes private  

ansvarsforsikring. 

 

Ulykkesforsikringen: 

Dækker bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere ved ulykker, der sker, medens de 

virker for foreningen. 

 

Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde under sportslig aktivitet, hvor den 

enkelte optræder som almindelig idrætsudøver. Den dækker heller ikke følger af 

ulykkestilfælde, der er omfattet af arbejdsskadeforsikringen.  

  

Retshjælpsforsikringen: 

 

Dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter. 

 

For eksempel hvis en forening engagerer et kendt orkester til at spille ved en  

fest, og orkesteret udebliver på grund af et bedre engagement, og foreningen må anlægge 

sag for at få godtgjort sit tab. 

 

Retshjælpsforsikringen dækker ikke tvister mellem foreninger organiseret under  

DGI og DIF. 

 

Forsikringen er tegnet med et maksimum på 75.000 kroner per sag og med en  

selvrisiko på 5.000 kroner. 
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Rejseforsikringen: 

Dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører og personale. 

 

De kollektive forsikringer er tegnet gennem TRYG, som står til rådighed, hvis der skulle være 

forsikringsmæssige spørgsmål. 

 

Har man spørgsmål til forsikringen, kan man rette henvendelse til kasserer. 

Psykologisk krisehjælp 

Den psykologiske krisehjælp dækker, hvis personer i eller omkring en forening involveres i en 

alvorlig, traumatisk hændelse, f.eks.: 

 En ulykke eller voldsom skade 

 Alvorligt ildebefindende 

 Overfald/overgreb 

 Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen) 

 Dødsfald – f.eks. under en kamp. 
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Tilskadekomst under træning eller kamp. 
I vores mødelokale (vinter halvåret) eller boldrummet (sommer halvåret) forefindes der en 

førstehjælpstaske som skal kunne bruges af alle. Den må IKKE tages med til kamp hverken på 

hjemmebane eller udebane. Den skal altid kunne findes i mødelokale eller i boldrummet, under 

stævner i hallen vil den forefindes ved dommerbordet. Når man tager noget i tasken skal man 

huske at kontakte materialemanden så han/hun kan få bestilt noget nyt. 

 

Sygetransport af tilskadekomne spillere. 

Tarp Boldklub har et abonnement hos Falck på sygetransport. Abonnementet omfatter 

sygetransport i forbindelse med pludselig opstået sygdom eller skader opstået til træning 

eller kamp såvel på hjemmebane som udebane.  

Aftalen dækker transport fra uheldsstedet til lægen eller skadestuen samt tilbage igen til 

uheldstedet eller hjem, hvis der er under 75 km. Når uheldet opstår skal man kontakte Falck 

på tlf. nr. 7010 2030 og oplyse vores abonnementsnr. 2034 6788. Derudover skal I  

efterfølgerne udfylde skemaet her under, og sende den på mail til formanden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

Dato:  Klokken:     

       

Sted:         

       

Navn på den 

tilskadekommende:         

       

Afdeling:         

       

Hvad er der sket:         

       

Hvornår ankom Falck kl.:         

       

Opstod skaden under kamp eller træning:     

       

Efter endt behandling blev person kørt tilbage eller 

hjem:   

       

Hvad var lægernes dom:         

          



WWW.TARPBOLDKLUB.DK 

 

Opdateret marts 2018 
 37 

Nøgle til bom. 
I førstehjælpstasken findes der en nøgle som passer til bommen ud for hallen samt til den 

over ved opvisningsbanen, så sygetransporten kan køre helt ind til den til skadekommende. 

 

Forældre/spillermøder. 
 

En samlet forælder/spillermøde afholdes minimum én gang pr. sæson. 

 

Arrangementet bør afholdes i klublokalet, så alle - både spillere og forældre - føler det 

naturligt at komme der senere. 

 

Hvad skal der overvejes inden mødet: 

 

 Indbydelsen.  

Hvornår skal den ud, hvad skal der stå i den?  

 

 Hvem skal med? 

Spillere, forældre, trænerkollegaer, børne-/ungdomsformand, holdleder, foredragsholdere?  

 

 Tid og sted. 

Husk at bestille klublokalet. Skriv jer på kalender i køkkenet i cafeteriaet. 

 

 Hvilken dagsorden skal mødet have? 

Hvem skal gøre hvad? Skal der tages referat? Hvem er mødeleder? 

Hvilke opgaver vil I foreslå, at forældrene varetager? 

Hvilke forventninger har I selv til sæsonens forløb? 

Hvordan vil I planlægge træningen, sætte holdene sammen? 

Hvordan vil afvikle kampene? 

  

 Forslag til dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation af jer + andre deltagere. 

2. Orientering om klubben (evt. ved Børne-/Ungdomsformand). 

3. Den kommende sæson: Hvilke hold, træning, forventninger, kampe, arrangementer, 

turneringer, specielle forhold. 

4. Hvilke opgaver vil du gerne have at forældrene løser?  

5. Eventuelt. 

 

Projekteren. 
Projekteren er Tarp Boldklubs ejendom og kan lånes til klubarrangementer ved at kontakte 

formanden. 
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Regler for kørsel i privatbil. 
 Føreren skal have kørekort. 

 Alle i bilen skal være fastspændt. 

 Man skal overholde færdselsloven også fartgrænserne. ”Tænk på at det er andres 

børn I har ansvaret for.” 

 Hvis der er for mange biler er det træneren/holdlederen der bestem hvem der køre 

med hvem og ikke andre. 

 Det er træneren/holdelederen, eller de der har ansvaret på dag, der køre forrest 

hver gang. 

Færgebilletter. 
 

Turer til Fanø betaler Tarp Boldklub for billetten til spillerne/træner/holdleder samt for 

dem der transportere spillerne ned til færgen.  

Spørg altid færgeriet hvilken måde der er billigst at komme over. Træneren eller holdlederen 

betaler billetten. Billetter afleveres til kassereren med navn og konto nr. på.  
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Tilskud til kørsel i privatbil. 
Økonomisk støtte til kørsel i privatbil kan kun gives hvis følgende er opfyldt. 

1. Kampene skal spilles i en afstand der svar til en radius på mere end 50 km. fra Tarp. 

2. Det skal være en DBU tuneringskamp eller DBU-stævne. 

3. Der gives ikke tilskud til stævner/cup, da det ikke er noget krav fra Tarp Boldklub at 

man stille op til sådanne tuninger. 

4. Der skal være minimum 3 spiller i hver bil.  

Hvad kan man få i støtte til kørsel? 

1. Støtten udregnes efter følgerne formel. 

(Afstand-50 km.) x 1.25 = x antal Kr. 

Skemaet herunder udfyldes og sendes til kasserer, som så vil udbetale pengene. 

Støtte udbetales til:  

Dato Bestemmelsessted (adresse) Turnering Kørte 

km. 

i alt 

Km.  >  

50 km. 

Kørte 

km. med 

støtte 

      

      

      

      

      

Støttede kilometer i alt 
 

Støttede kilometer x 1,25 kr. 
 

Udarbejdet af    Godkendt 

__________________   ____________ 

__________________ 

Underskrift  Dato 
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Græs – det er da bare noget, man spiller fodbold på. Troede 

du! 
 

Nogle ting er skabt til at blive trådt på. Asfalt, fliser og linoleumsgulve for eksempel. 

Andre ting bliver ikke skabt til at blive trådt på, men man kommer til det alligevel. 

Hundelorte og bananskræller for eksempel. 

Og helt tredje ting er skabt for at blive leget og spillet på. Grus og græs for eksempel. 

Men i modsætning til de seks første ting, er græs levende. Og skal som alt andet levende 

have næring, plejes og passes. 

Specielt når det dag efter dag bliver hærget af en masse fodboldspillere, der løber på det, 

glider på det, drejer på det og tackler på det. Med knopper under støvlerne. 

Gartnerne klarer det meste. Men du kan hjælpe til. Med til at sikre dig og dit hold en 

fodboldbane, der også er rimelig at spille på i slutningen af sæsonen. 

Der skal ikke meget til. Læs om det her – og få det meget bedre med græsset på din 

trænings- og hjemmebane: 
 

Fire ting, du nok ikke lige vidste om græs: 
1.  Græs vokser først, når jordens temperatur – jordens, ikke luftens – er over 

seks grader. Det er den som regel kun i perioden fra 15. april til 15. oktober. 

2. Spil og træning på baner udenfor græssets naturlige vækstperiode slider kun 

på græsset - uden at nyt græs vokser frem. 

3.  Regn er godt for græs. Men spil og træning på en regntung bane presser 

jorden sammen. Det giver dårlige betingelser for græssets vækst.  

4. Og hvis banen er helt gennemblødt; acceptér at træningen aflyses eller flyttes 

til en grusbane eller kunstgræsbane! 

Fem ting, du kan gøre for at få en bedre bane at spille 

fodbold på: 
1. Træd løse græstotter ned igen. Græsset kan sagtens få fat igen! 

2. Læg opvarmning udenfor banen! 

3. Foretag specielle øvelser som skudtræning og småbold på de mindst sårbare 

områder af banen! 

4. Benyt flytbare mål til at fordele sliddet på banen ved at gøre banen kortere 

eller længere! 

5. Ryk banen nogle gange om året for at fordele slidtagen. Det giver bedre græs 

over et større område og mindre ukrudt! 

Og tre ting, der bare irriterer dig så meget ved din 

fodboldbane, og som du ikke forstår, der ikke er nogen, der 

gør noget ved: 
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Græsset skal være højere i starten af året. Ellers får græsset ikke ordentligt fat, vil vokse 

dårligt resten af sæsonen og lettere slides væk! 

1. Tromling presser jordens vækstlag sammen. Så kan vandet ikke sive ned 

gennem jorden, og græsrødderne får ikke tilstrækkeligt ilt. Det giver dårligere 

græs og hårdere baner bagefter! 

2. Vanding på en varm, klar solskinsdag i en tørkeperiode er en rigtig dårlig idé. 

Det giver et overfladisk rodnet, mindre slidstyrke og mindre 

modstandsdygtighed. 
 

Hvis du vil vide mere om DBUs holdninger til, politikker omkring samt anbefalinger og 

vejledninger på græs- og miljøområdet så læs mere på dbu, på dette link:  

https://www.dbu.dk/page.aspx?id=861  

https://www.dbu.dk/page.aspx?id=861

