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KONTRAKT 
 

FBI UNGDOM AFTALE (Ulønnet medarbejder / frivillig) 

Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (FBI) indgået 

aftale med nedenstående frivillig om, at virke som ulønnet træner i FBI på følgende vilkår: 

 

Træner: 

Navn: 

Adresse: 

e-mail: 

CPR-nr.: 

Postnr. og By: 

Mobil: 

Reg.nr.:   Konto nr 
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FBI UNGDOM - HOLDNINGER OG HANDLINGER 

FBI er en breddeklub for børn og voksne, der vægter både fodboldmæssig udvikling og socialt samvær højt. 

Legen og glæden ved spillet skal være den bærende kraft. 

Vi tænker ikke i placeringer, men fokuserer på at blive dygtigere, både med og uden bolden. Det handler 
ikke om hvor god den enkelte spiller er i dag – men om hvor god han/hun kan blive om et år. 

Gennem det sportslige og sociale arbejde, arbejder FBI for, at sikrer en grøn tråd og naturlig overgang fra 
børn-, til unge-, til senior- og oldboys fodbold med plads til forskellighed og rummelighed. 

I FBI vil vi forbindes med god moral og etik, og derfor bør alle trænere og ledere gå foran, optræde som 
rollemodel og omtale og behandle ALLE, både modstanderhold, dommere og andre klubber med respekt. 

Forud for hver kamp gives hånd og ønskes god kamp og efter kampen gives hånd og siges “tak for kampen”. 
Det gælder både spillere og trænere. 

Alle frivillige, der har med børn under 15 år at gøre i FBI, skal acceptere en samtykkeerklæring/børneattest. 

FBI anbefaler, at der ikke ryges i nærheden af børn, uanset om man er træner eller forælder. Husk på at 
man som voksen har et stort ansvar som rollemodel for de børn, man omgås. 

I FBI arbejder vi ud fra DBU’s retningslinjer om ”Holdninger og handlinger”. Det er bestyrelsens forventning, 
at trænerne er bekendte med disse retningslinjer. 
 
DBU’s holdninger skal betragtes som et værdigrundlag, der skal sikre sunde og udviklende trænings- og 
kampmiljøer i børne- og ungdomsfodbolden. 
 
I opsummeret form baserer holdningerne sig på, at spillet skal foregå på børnenes og de unges præmisser 
ved, at: 

• Al træning skal være med bold 

• Der spilles på små områder med mange boldberøringer 

• Banens dimensioner tilpasses aldersgruppen 

• Målene kan have tre forskellige størrelser 

• Boldens størrelse og vægt tilpasses 

• Weekendstævner erstatter turnering 

• Oplevelsen er inde – resultater og stillinger er ude 

• Der afholdes ikke mesterskaber for børn under 12 år 

• Spillerne følger deres kammerater og inddeles i rene årgange – ikke efter færdigheder 

Alle trænere får udleveret kompendierne ”DBU’s holdningshæfte”, “DBUs Aldersrelateret træning” og “DBUs 
Børnetræning, et øvelseskatalog”, kan ligeledes downloades via www.fbi-bold.dk.  

Det er bestyrelsens forventning, at trænerne benytter disse i deres træning. Bestyrelsen står altid til 
rådighed, hvis en træner ønsker råd, vejledning og inspiration til sin træning. 
Træneruddannelse er noget bestyrelsen vægter meget højt. Derfor tilbyder FBI løbende træner kurser. Skriv 
til fbi.06.06.1908@gmail.com, såfremt du gerne vil på træner kursus. 
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FBI UNGDOM - MATERIALER 

Man skal vist nærmest have levet under en sten, hvis man ikke har lagt mærke til, hvordan der er sket en 
opblomstring inde for deleøkonomi inden for de seneste år.  
 

Det er vores klub og vores ansvar men også din klub og dit ansvar, det betyder at alle træner og 

holdledere forventes at bidrage positivt til at vores fælles materialer , såsom f.eks. overtrækstrøjer, toppe, 

stiger og bolde. 

• Benyt den størrelse bold, der anbefales til årgangen. 

• Sørg for at boldene er pumpet. 

• Det antal bolde / materialer der benyttes til træning og kamp returneres og ligges tilbage på de dertilhørende 
pladser i boldrummet, klar til næste hold. 

• Oprydning i boldrum går på omgang mellem årgangene, se nedenstående skema, træner/holdleder er 
ansvarlig for boldrum ikke spillerne. 

Januar Årgang 2013 

Februar Årgang 2012 

Marts Årgang 2011 

April Årgang 2010 

Maj Årgang 2009 

Juni Årgang 2008 

Juli FERIE 

August Årgang 2007 

September Årgang 2006 

Oktober Årgang 2005 

November Årgang 2004 

December Årgang 2014 

For et barn er det både hårdt og dårligt for kroppen, at bruge en for stor bold – det kræver simpelthen for 
mange kræfter af barnet at spille med en for stor bold. Samtidig er det lettere for barnet, at lære at sparke 
rigtigt til bolden, hvis den har den rigtige størrelse. 

Anbefalet af DBU: 

Række Størrelse 

U5 til U8 3 

U9 til U14 4 

U15 til U18 5 

Mangler der materialer eller er der ønsker til nye typer materialer, så skriv venligst email til 
fbi.06.06.1908@gmail.com 
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§ 1 AFTALEPERIODE 

1. Træners funktionsperiode er 2019. Aftalen er således tidsbegrænset. 

2. En eventuel genforhandling af aftalen skal påbegyndes senest 2 mdr. før udløb og være afsluttet senest 

den 1 mdr. før udløb. 

3. Hver af parterne kan frit opsige aftalen med et varsel på 14 dage. 
 

§ 2 ARBEJDSOPGAVER OG ANSVARSOMRÅDE 

Træner skal træne og lede årgang 2012: 

1. Trænerens opgaver kan fremgå nærmere af tillæg til denne kontrakt. Tillægget betegnes 

Arbejdsbeskrivelse. 

2. Træneren må ikke uden FBI’s godkendelse træne andre klubbers hold i samme sportsgren. 

3. Sikre at alle spillere som træner og spiller på holdet er medlem af FBI. 

4. Arbejde for trivsel og socialt samvær i klubben med FBI’s ”Holdninger og Handlinger”. 
 

§ 3 ARBEJDSSTED 

Trænerens primære arbejdssted er FBI’s faste træningssted. Herudover skal træneren påregne også at 
skulle udføre en del af sit arbejde i forbindelse med kampe på udebane, stævner m.v. 

 

§ 4 ARBEJDSTID 

1. Trænerens arbejdstid er som udgangspunkt de faste træningstider, turneringskampe, stævner m.v. 

Derudover må træneren påregne hjemmearbejde i form af forberedelse til træning og kamp m.v. 

2. Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge forventes at udgøre 5 timer. 

 

§ 5 FERIE 

Afholdelse af ferie aftales løbende mellem FBI og træner. 

 

§ 6 TRÆNERENS KOMPETENCE TIL AT INDGÅ AFTALER MED TREDJEMAND 

Træneren kan ikke, uden bestyrelsens forudgående godkendelse, forpligte klubben økonomisk i forhold til 
tredjemand. Beløb større end kr. 5.000,- skal godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 7 SPONSORAFTALER, SPORTSBEKLÆDNING M.V. 

1. Træneren er forpligtet til at bære den sportsbeklædning (se bilag) samt bruge det udstyr, som klubben 

stiller til rådighed. 
2. FBI har indgået eksklusive aftale med Unisport, FBI spillere og trænere forpligtiger sig i.d.f. kun at 

benytte denne aftale, samt acceptere at der altid trykkes ”FBI” samt "UNISPORT" på jersey. 

3. Træneren kan ikke indgå individuelle sponsoraftaler uden bestyrelsens godkendelse. 

4. I.f.m. sponsorat indhentes godkendelse skriftligt, sendes til e-mail: fbi.06.06.1908@gmail.com. 

Sponsoraftale samt fakturering varetages af FBI bestyrelse (Sponsoransvarlig samt Kasserer). 
Indkøb varetages af FBI’s bestyrelse, træneren skriver til fbi.06.06.1908@gmail.com, hvis 
sportsbeklædning eller udstyr skal bestilles, evt. udlæg til materialer refunderes ikke. 
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§ 8 FBI UNGDOM TILSKUDSORDNING 2019 

For hvert medlemsbetalende medlem, der deltager til aktivitet, yder FBI årligt et bidrag på max. beløb: 

2007 (U12) til 2003 (U16)                        100,- kr. 

2013 (U6)   til 2008 (U11)                        350,- kr. 

 

Tilskud kan benyttes til deltagelse i turneringer, hygge med spillere, træner arrangement og lignende. 

Som minimum skal 50% anvendes på spillerne. 

Træner og holdleder bedes venligst benytte bilag til refundering af udlæg, kan downloades via hjemmeside, 

og efterfølgende sende udfyldt bilag samt billed af kvittering på email til fbi.06.06.1908@gmail.com. 

 

§ 9 SAMTYKKEERKLÆRING - BØRNEATTEST 

Undertegnede giver herved FBI tilladelse til at indhente oplysninger jf. § 36 i bekendtgørelse for Det Centrale 
Kriminalregister. Jeg er indforstået med, at eventuelle oplysninger om strafbare forhold videregives til FBI. 

 

§ 10 ANDRE AFTALER, PERSONDATA, M.V. 

Træner skal oprettes i DBU kluboffice via www.fbi-bold.dk og acceptere DBU fodboldpas. 

Medlemskab -> Indmeldelse -> vælg ”FBI TRÆNER/HOLDERLEDER” 

Parternes samarbejde er alene reguleret af denne aftale. 
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TILLÆG - FBI UNGDOM’S ALKOHOLPOLITIK  

FBI Ungdoms ledere, trænere og spillere (under 18 år) må ikke indtage alkohol før og under udførelse af 
træning og ved afvikling af kampe. 
 
Når trænere og ledere i øvrigt optræder i FBI-regi, forventes det af dem, at de kun indtager alkohol i så 
begrænset mængde, at de til stadighed fuldt ud er i stand til at varetage det ansvar, der som ledere påhviler 
dem, og at de ikke bringer klubbens navn i miskredit.  
 
Spillere fra ungdomsafdelingen (under 18 år) og ledere under 18 år må ikke købe eller nyde alkohol i 
forbindelse med nogen aktiviteter i FBI-regi. Det gælder både til træning, ved hjemme- og udekampe samt 
ved andre arrangementer af enhver art arrangeret af klubben i klubbens faciliteter eller under fodboldrejser 
og ved deltagelse i stævner. 
 
Ved særlige lejligheder og arrangementer må spillere med leders/træners udtrykkelige tilladelse og under 
leders/træners ansvar dog nyde alkohol i begrænset mængde. Lederen/træneren kan inddrage tilladelsen til 
spillere, som efter hans skøn ikke kan administrere denne frihed. 
 
For alle gælder, at medbragt øl og spiritus ikke må nydes i klubhuset, når kantinen er åben. 
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TILLÆG - FBI’S SPORTSBEKLÆDNING 

FBI Træner: 

3-Mands (5-7 år): Sort polo. 

5-Mands: (8-10 år): Sort t-shirt, shorts, strømper og trøje. 

8-Mands: (11-13 år): Sort t-shirt, shorts, strømper, trøje og bukser samt jakke. 

11-Mands: (14-18år): Sort t-shirt, shorts, strømper, trøje og bukser samt jakke. 

FBI’s sportsbeklædning bestilles ved at skrive e-mail til fbi.06.06.1908@gmail.com, husk at oplyse størrelse. 

Ovenstående sportsbeklædning skal som minimum dække en 2 årig periode. 

FBI forventer at udleveret sportsbeklædning ved trænerens ophør returneres til FBI. 

 

FBI Spiller: 

FBI ungdom spiller er ansvarlig for køb og vedligehold af FBI kampsæt (grønt Puma), bestilles via Unisport, 

link via www.fbi-bold.dk. 

FBI opfordrer trænere samt forældre til at opsøge sponsor(e), der helt eller delvis kan dække udgift til 

kampsæt. Fakturering af sponsor samt bestilling af kampsæt varetages af FBI’s bestyrelse, skriv til 

fbi.06.06.1908@gmail.com 

 

Unisport: 

FBI har indgået en gensidig forpligtende eksklusive aftale med Unisport og Unisport tilbyde derfor alle FBIs 

medlemmer en rabatkode på 10% på den vejl. pris, som kan bruges på alle varer på unisport.dk, samt i 

flagship butikken. Rabatten kan ikke benyttes sammen med andre rabatkoder.  

Rabatkode: ”FBI19” (opdateres løbende på www.fbi-bold.dk) 
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