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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 træner/ holdleder i Søften GF. 

Hjemmeside 

SGF Fodbold (sgf-fodbold.dk) 

Facebook 

Vi har en facebookside www.facebook.com/sgffodbold 

Du bedes desuden tilmelde dig Facebook grupperne: 

• SGF Ungdomstrænere 

• 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 spillere efterlever når i repræsenterer klubben. 

• Engagement  

• Positivitet  

• Ordentlighed 

 

                                    

 

https://www.sgf-fodbold.dk/
www.facebook.com/sgffodbold
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Vi mener, at spillerne har krav på en engageret træner, der går op i sit trænerjob og er 

velforberedt til både træning og kamp, herunder tilsikrer at materialet altid er i en tilfredsstillende 

stand i forbindelse med afviklingen. Bolde er pumpet og der er styr på både veste og toppe. 

Derudover er en af de vigtigste faktorer når du arbejder med børn og unge, at du er positiv og 

skaber glæde, så de trives og føler sig godt tilpas i dit selskab. 

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at du og holdet opfører jer ordentligt når I repræsenter 

klubben. Det gælder både overfor spillere & forældre men også overfor modstandere, dommere 

mv. 

Kontaktpersoner 

Du er altid velkommen til at kontakte vores  ungdomsformand Mark Laigaard  

mail: marklaigaard@hotmail.com eller tlf: 30309630 eller medlemmerne af ungdomsudvalget. 

 
Praktiske informationer 

Oprettelse 

For at blive oprettet som træner i klubben og tilknyttet hos DBU skal du have oprettet en profil. 

Det gør du ved at sende en mail til Peter Madsen på Peter02madsen@gmail.com med følgende 

oplysninger: 

Navn 

adresse 

Fødselsdato 

Mailadresse 

Mobilnr 

Din profil skal til godkendelse hos DBU, det tager normalt en til to dage.  

Trænertøj 

Klubben tilbyder en pakke med trænertøj. Desuden kan der bl.a. udleveres fløjte og taktiktavle. 

Tøjet og andet kan fåes ved at udfylde tøjbestillingsskemaet, som findes på hjemmesiden under 

fanen trænere. Skemaet sendes herefter til Kjeld Eskildsen: Mail: sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk  

mailto:marklaigaard@hotmail.com
tel:30309630
mailto:Peter02madsen@gmail.com
mailto:sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk
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Nøgler 

Nøgler til klubhuset, boldskuret og lys på klubbens vinterbane samt en chip, der passer til alarmen 

i klubhuset fåes ved henvendelse til Kjeld Eskildsen: Mail: sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk eller tlf: 

28686085. 

 

Samtykkeerklæring børneattest  

Det er lovpligtigt, at klubben skal indhente børneattest på trænere, holdledere mm. forudsat,  

1) Du er fyldt 15 år  

2) Du arbejder med børn under 15 år  

Børneattesten skal fornyes hvert år   

Du skal derfor udfylde en tilladelse til at klubben må indhente en børneattest. Attesten findes på 

hjemmesiden under Trænere. Det er også muligt at give tilladelse til at klubben opbevarer dit CPR-

nummer i DBU´s IT-System således at klubben kan hente attesten uden at der skal udfyldes 

tilladelsen hvert år. Du vil få en mail angående dette. 

Trænergoder 

Trænergerningen i Søften GF er en frivillig opgave. Der skal trænere, trænerassistenter og 

holdledere til for at drive et hold og en klub.  

Som træner/holdleder i Søften får du et rabatkort til vores sponsor Sport24. 

Bolde, kegler, overtrækstrøjer m.m. 

Hvis dit hold mangler bolde, kegler eller overtrækstrøjer skal du henvende dig til Peter Madsen: 

Mail: peter02madsen@gmail.com eller tlf: 28966318 

Boldskur 

I det røde skur bagved klubhuset findes bolde, kegler m.m. Hvert hold har et rum til bolde, kegler 

og overtrækstrøjer. Der kan fåes en kodelås ved henvendelse til Peter Madsen. 

Hvert trænerteam er ansvarlig for egne bolde, kegler og overtrækstrøjer og det anbefales at tælle 

boldene før og efter hver træning.  

Der bliver holdt status for de enkelte årganges boldrum én gang årligt som udgangspunkt i Juni 

måned.  

mailto:sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk
mailto:peter02madsen@gmail.com
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Findes der bolde, der tilhører andre hold, bedes disse placeres i den store papkasse i boldskuret.  

Her bedes alle trænere så jævnligt tjekke op på om nogle af disse tilhører deres hold. 

 

Træningstider og banefordeling 

Der fordeles træningstider og baner forud for hver sæson.  

Baneoversigt 

 

 

Nye spillere og indmeldelse  

I tilfælde af tilgang af nye spillere, har disse naturligvis lov til at prøve at træne med et par gange 

før der laves indmeldelse og opkræves kontingent. 

Husk og bede spillerne om at indmelde sig i klubben også for at de er spilleberettiget til kampe.  

Som udgangspunkt følger alle nye spillere deres årgang. Der kan dog være undtagelser, såfremt 

man eksempelvis er kommet 1 år før eller senere i skole og ens skolekammerater dermed spiller 

på årgangen over eller under. I disse tilfælde bedes i kontakte klubbens ungdomsformand, der 

hjælper med beslutning omkring placering af den nye spiller. 

Kontingent: 

Kontingent betales ved indmeldelse og der opkræves derefter årligt. 
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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.  

Turneringer 

Klubben betaler og sørger for tilmelding til DBU-turneringer.  

Ved ønske om deltagelse i andre stævner skal du som træner selv sørge for at tilmelde holdet. 

Refusion for tilmeldingsgebyr fåes ved henvendelse til Kjeld Eskildsen på sgf-fodbold@sgf-

fodbold.dk 

For de øvrige stævner giver SGF VENNER/klubben tilskud til ca halvdelen af startgebyret. 

Deltagerne betaler selv for den resterende halvdel. Du skal som træner/holdleder bede Peter 

Madsen på peter02madsen@gmail.com om at oprette en event på hjemmesiden, hvor deltagerne 

kan betale.  

Kasserer Kjeld Eskildsen sørger for at følge op på at alle har betalt, men du vil som 

træner/holdleder blive bedt om information om hvem der har deltaget. 

Du kan finde rigtig mange stævner på: Staevner.dk 

Kampfordeler 

Søften GF har en fast kampfordeler, som koordinerer alle turneringskampe udendørs og 

indendørs. Ligeledes står kampfordeleren for al kommunikation med DBU i forbindelse med 

kampflytninger, dommerpåsætning, aflysninger mv. Kampfordeleren tildeler alle hold en eller flere 

baner til stævner og kamp. 

Diverse informationer fra kampfordeleren sendes pr mail til årgangens trænere. 

Søftens kampfordeler er Kjeld Eskildsen, mail: sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk eller tlf: 28686085 

Dommere 

• 3–mands kampe dømmes af trænere  / forældre på de deltagende hold 

• 5 & 8-mands kampe dømmes som udgangspunkt af en lokal frivillig dommer. 

• Fra U13 og op dømmes kampene dog udelukkende af påsatte dommere fra DBU 

Ved 5-mands, 8-mands og 11-mandskampe sørger klubben for dommere ved hjemmekampe. 

Klubben skaffer ikke dommere til 3-mands kampe. 

https://mit.dbu.dk/MyTeam/MyTeams.aspx
mailto:sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk
mailto:sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk
mailto:peter02madsen@gmail.com
https://staevner.dk/
mailto:sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk
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Holdkort og indrapportering af resultater 

Alle hold fra og med U8 skal indrapportere resultater til DBU, hvilket gøres via KampKlar. 

Alle hold fra og med U13 skal inden kampen påbegyndes udfylde digitalt holdkort som også gøres 

via KampKlar.  

Indendørs og futsal 

Søften GF fodbold tilbyder tider til indendørs fodbold henover vinteren. Inden  indesæsonen 

starter, vil et medlem af bestyrelsen samle ønsker til træningstider sammen hos alle årgange. 

Kunstgræs 

Søften GF fodbold tilbyder vinter træningstider på kunstgræs i Hinnerup, til de hold, der spiller 8-

mands eller 11-mands bold. 

Træningen starter i uge 43 og løber til og med marts måned. Klubben vil inden opstart indsamle 

ønsker til træningstid hos de relevante årgange. 

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.  

Kontakt Mark Laigaard for mere information omkring udlandstur og indsamling af penge på mail: 

marklaigaard@hotmail.com eller tlf: 30309630 

Skejby Fodboldgolf 

Vi har lavet en aftale med Skejby Fodboldgolf så ungdomshold har mulighed for 1 besøg pr. 

halvsæson på hverdage mellem 16-20. Fri afbenyttelse af Familiebanen, Probanen, Funbanen, 

fodtennis mv. til  20% rabat pr barn, træneren er gratis (må dog ikke spille med). Klubben betaler 

50% af holdets udgift, resten er egenbetaling. Træneren står for betaling  (mobilepay) til Skejby 

Fodboldgolf (44 kr pr. barn), hvorefter i kan få refunderet 24 kr. pr. spiller hos kasserer Kjeld 

Eskildsen, mail:  sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk. Træneren sørger selv for at få indkrævet det 

resterende beløb på 20 kr pr. barn. 

mailto:marklaigaard@hotmail.com
mailto:sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk
mailto:sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk
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Trænerkursus 

Vi ønsker at dygtiggøre vores trænere og tilbyder derfor trænerkurser, hvis du har interesse. Du 

bedes tage fat i ungdomsformand Mark Laigaard på mail: marklaigaard@hotmail.com eller tlf: 

30309630 såfremt du skulle gå med ønsker om at videreuddanne dig. På DBU’s hjemmeside kan 

du se hvilke kurser, der udbydes i dit nærområde. Til børne/ungdomstrænere anbefaler klubben at 

man gennemfører minimum C1 og eventuelt også C2. 

Søften fodbold tøj 

Spillerne kan bestille spillertøj, træningstøj, og andet med Søften Fodbolds logo på hjemmesiden 

på følgende link: SGF Fodbold webshop (sgf-fodbold.dk) 

Kjeld Eskildsen har en liste over trøjenumre og bør i samarbejde med træneren sikre at der ikke er 

flere spillere der spiller med det samme nummer. 

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. 

 

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. Der er afsat 50 kr. pr spiller pr sæson til køb af 

is, sodavand, pølser etc. i klubhus kiosken. Det er vigtigt der udfyldes en købsseddel hver gang der 

bruges af det afsatte beløb. Sedlen sendes til  Kjeld Eskildsen, mail: sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk 

eller tlf: 28686085. Skal der bruges større mængder bedes i kontakte klubbens bestyrelse, der kan 

være behjælpelig med dette. 

 

Forældremøder 

Søften GF anbefaler, at der på alle årgange afholdes 1-2 årlige forældremøder. Disse møder har 

vist sig som en god anledning til at få flere forældre involveret i klubben eller på den enkelte 

årgang. Vi vil opfordre dig som ny træner at bede forældrene på din årgang om hjælp, hvis der 

opstår behov for dette,  således du kan koncentrere dig om spillerne. Måske kan der på årgangen 

skabes en lille forældregruppe, der kan stå for et par årlige sociale arrangementer. 

mailto:marklaigaard@hotmail.com
tel:30309630
http://shop.sgf-fodbold.dk/shop/frontpage.html
mailto:sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk
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Lidt om børne- og ungdomsfodbold i Søften GF 

Vi følger DBUs retningslinjer for børnefodbold og har i Søften GF udviklet ”den røde tråd” der 

gerne skulle give trænerne i klubben en overordnet ide om, hvordan vi ønsker at træne samt 

afvikle kampe og hvilke værktøjer der kan bruges.  

”Den røde tråd” fungerer som et tillæg til denne skrivelse og kan tilgås fra klubbens hjemmeside: 

http://www.sgf-fodbold.dk/traenere/den-roede-traad/ 

Der logges ind med ens DBU logon oplysninger. Udover denne henviser vi til DBU’s tilbud om at 

kunne abonnere på 2 ugentlige træningsprogrammer sammensat ud fra de enkelte årgange.  

I ”Den røde tråd” findes ligeledes flere digitale foldere fra DBU med inspiration til træning fra U6-

U12. 

På Assistenttraener.dk findes desuden en masse rigtig gode træningsøvelser. 

 

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 
 

http://www.sgf-fodbold.dk/traenere/den-roede-traad/
http://assistenttraener.dk/
http://www.sgf-fodbold.dk/sgf-fodbold/bestyrelse/

