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Velkomst folder nye trænere i FBI 
 

 
 
 

elkommen som ny træner i FBI.  Sportsudvalget og Bestyrelsen ønsker, at du 
er tryg som træner fra begyndelsen og denne folder indeholder praktiske 
informationer, der giver svar på de spørgsmål du måske har som ny træner i 
FBI. Du skal vide, at du ikke er alene, men altid kan søge hjælp i klubben. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FBI´s anlæg og faciliteter 
  
 I FBI er der ca. 700 medlemmer af begge køn, hvoraf 75 % er  

 børn og unge. FBI råder over 3,5,7(8) og 11 mands baner der  

 vedligeholdes af Fredensborg Kommune. I 2015 står der en  

 helt ny Kunstgræsbane klar til brug for alle. Omklædningsrum,  

 materiale rum, motionsrum og Cafeteria finder du også på anlægget. 

 

  
 FBI´s bestyrelse og vores værdier. 
  
 FBI´s bestyrelse består pt. af 6 medlemmer, se ”Klub info, Bestyrelsen”.  

FBI´s afsæt er vores værdigrundlag som du også finder under ”Klub info” på 

hjemmesiden. Vores værdigrundlag bør du helt klart læse. 

 
 

 
Kontaktinfo til Ungdomskoordinator, træneransvarlig og materialeansvarlig. 

 
Ungdomskoordinator: 
NN  (Ønskes besat). Indtil da kontakter du Per Høegh på  

40 11 16 81 eller mail FBISportsudvalg@gmail.com 

 
Træneransvarlig Poder - U10 piger og drenge: Charlotte 
Kirkegård 40 58 53 20, c.kirk@ofir.dk  
 
Træneransvarlig U11 – U18 piger og drenge: 
NN (Ønskes besat). Indtil da kontakter du Per Høegh på 40 11 16 81 eller mail 

FBISportsudvalg@gmail.com 

 
 

 

Opstår der spørgsmål du ikke får besvaret i denne folder kan du 
altid kontakte Ungdoms-koordinator, Træneransvarlig, dine 
trænerkolleger eller Sportsudvalget. 
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Materialeansvarlig:  
 
Er du i tvivl om materialer (bolde, kegler osv kontaktes Henrik Frydensbjerg, 25 57 

69 04, Frydensbjerg@gmail.com 

 

 

Hjemmesiden  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nøgler til Boldrum og andre materialer. Dit ansvar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Træningsøvelser for den aktuelle årgang 
 
Træningsøvelser m.v. forefindes ligeledes på hjemmesiden under ”Træner 
side”. Her kan indhentes en bred vifte af træningsøvelser målrettet den aktuelle 
årgang. Endvidere ligger også her en trænerhåndbog. Er der tvivl kontaktes din 
træneransvarlige eller træner-koordinator. 
 
 
Kontaktinfo til øvrige trænere 
 
Der henvises til de enkelte hold som findes i venstre side på hjemmesiden, opdelt i 
Dame, Herre, piger og drenge. 
 
 
 
 
 

Det er dit ansvar som træner, at bolde og materialer bliver lagt på 
plads. Det er god læring for børn at de behandler materialer med 
respekt, men det er dit ansvar som træner at passe på materialerne og 
rydde op efter sig, både i boldrum, men også i de omklædningsrum der 
benyttes. Kamptøj rekvireres hos Henrik Frydensbjerg. 
 
 

 

FBI hjemmeside er omdrejningspunkt for al information så brug træner-
side eller kontakt informationen på siden. Finder du ikke svar på dine 
spørgsmål på siden kan Per Høegh kontaktes på 40 11 16 81. Kontakt til 
bestyrelse og sportsudvalg finder du på øverste menu på hjemmesiden.  

Link: http://fbi-bold.klubcms.dbu.dk/page.aspx?id=53114 
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 Økonomi i forbindelse med holdet 
 
Det ligger FBI på sinde, at børn, trænere og forældre har det godt sammen, 

Derfor er der afsat et beløb på kr. 350 pr. kontingentbetalte spiller fra U5 til U11 

(august 2014). De penge kan anvendes til din godtgørelse, turneringer, hygge 

med spillere osv. Mindst 25% af beløbet skal anvendes på de unge. Har du 

anvendt nogle penge afleverer du en udfyldt skattefri godtgørelse på kontoret til 

vores kasserer Gabi. Det er vigtigt, at du altid husker bilag. 

 
 
 Turneringer 

 
I forbindelse med turneringer er der en række praktiske værktøjer, se Holdsport.dk 
samt ”Cluboffice” her på hjemmesiden. Elektronisk holdkort skal bruges til 
turneringer under DBU. For DGI er der ikke elektroniske holdkort. Har du 
spørgsmål kontakter du din træneransvarlige eller Charlotte Godvin ved DGI 
spørgsmål. 

 
Få evt. en trænerkollega eller den træneransvarlige til at introducere. 

 
 

 
Har du husket som ny træner: 
 

 Nøgle til boldrum, bolde og omklædningsrum. 
 Bestilt trænertøj på WEB shop.  
 Få underskrevet en aftale med klubben. 
 Udfyldt børneattest på hjemmesiden og aflevere på kontoret.  
 Gjort dig bekendt med hjemmesiden.   (Indmeldelse, kontingent, banetider, 

øvelser, dommere osv). 
 At være tryg med din opgave 

 
 

Igen velkommen til FBI og vi ønsker dig god fornøjelse som træner i FBI.  

 

Venlig hilsen 

 

 

Sportsudvalget. 
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