Velkomstfolder
SGF Fodbold

VELKOMMEN SOM NY SPILLER I SØFTEN GF FODBOLD

https://www.sgf-fodbold.dk/

Velkommen til Søften GF
Vi har udarbejdet denne lille folder med praktiske oplysninger, for at du hurtigt kan finde svar på
nogle af de hyppigt stillede spørgsmål, som du står med som ny spiller i Søften GF.

Hjemmeside
SGF Fodbold (sgf-fodbold.dk)

Facebook
Vi har en facebookside www.facebook.com/sgffodbold
Vi håber du vil tilmelde dig følegnde Facebook gruppe og give klubben en hjælpende hånd en gang
i mellem:
•

Fodboldfrivillige Søften GF

Værdiegrundlag
Søften GF ønsker at være et attraktiv klub at være både træner og spiller i. Søften GF ønsker at
drive klubben som en breddeklub, forstået på den måde, at der skal være plads og
udviklingsmuligheder for ALLE, uanset niveau.
Vi har 3 værdier vi forventer du og dine medspillere efterlever når i repræsenterer klubben.

•

Engagement

•

Positivitet

•

Ordentlighed
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Praktiske informationer
Nye spillere og indmeldelse
Som ny spiller, har du naturligvis lov til at prøve at træne med et par gange før der laves
indmeldelse og opkræves kontingent.
Men for at du kan blive spilleberettiget til kampe skal du indmeldes i klubben.
Du melder dig ind i klubben på SGF Fodbold (sgf-fodbold.dk)

Kontingent:
Kontingent betales ved indmeldelse og der opkræves derefter årligt.

KampKlar
KampKlar er et værktøj som hjælper trænere/holdledere med at administrere opgaver og styre
kommunikationen på et hold. Klubben forventer at alle trænere, forældre & spillere bruger app’en
til at planlægge årgangens begivenheder, herunder træning, kampe og sociale arrangementer
Du har både adgang til KampKlar via Mit DBU og via en app.

Søften fodbold tøj
Som spiller kan du bestille spillertøj, træningstøj, og andet med Søften Fodbolds logo på
hjemmesiden på følgende link: SGF Fodbold webshop (sgf-fodbold.dk)

Kasse med brugt udstyr
I klubhuset findes en kasse med brugt udstyr som fodboldstøvler, benskinner etc. Spillere og
forældre opfordres til at anvende kassen både til at aflevere og tage udstyr fra.

Indendørs og futsal
Søften GF fodbold tilbyder tider til indendørs fodbold henover vinteren. Du hører mere fra din
træner når tiden nærmer sig.
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Kunstgræs
Søften GF fodbold tilbyder vinter træningstider på kunstgræs i Hinnerup, til de hold, der spiller 8mands eller 11-mands bold.
Træningen starter i uge 43 og løber til og med marts måned.

Stævner og Udlandsture
Klubben tager én gang årligt samlet til et weekendstævne i Danmark.
De sidste mange år har det været i den første weekend af skolernes sommerferie.
Nogle hold vælger at tage på en udlandstur typisk som U15. Mange hold vælger at spare op til
turen ved fx at pakke pizzaer, sælge juletræer, uddele SGF Nyt og andre foldere mm.

Forældre på sidelinien
Forældreengagement er en kæmpe ressource og gave til fodbolden. Vi opfordrer jer til at læse de
10 forældrebud på Forældre på sidelinien (dbu.dk)

Arrangementer
Fodbold er en holdsport og en vigtig faktor for at holdet og klubben fungerer optimalt, er at
spillerne på de enkelte hold fungerer socialt.
Klubben opfordrer derfor de enkelte hold, til at afholde et par sociale arrangementer henover
sæsonen for at forstærke det sociale sammenhold. Du kan som forældre gøre en stor forskel for
dit barn og det sociale sammenhold på holdet ved at tilbyde din hjælp til disse arrangementer.
Måske kan der på årgangen skabes en lille forældregruppe, der kan stå for et par årlige sociale
arrangementer. Desuden opfordres du som forældre til at deltage i 1-2 årlige forældremøder.

Kontakt os
Finder du ikke svar, eller føler du, at der mangler informationer er du meget velkommen til at
kontakte et medlem af klubbens ungdomsudvalg eller klubbens bestyrelse.
På klubbens hjemmeside:http://www.sgf-fodbold.dk/sgf-fodbold/bestyrelse/ er en oversigt over
de nuværende bestyrelsesmedlemmer og ansvarsområder for disse.

Søften GF Fodbold
Neptunvej 17
Søften
8382 Hinnerup
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