
Referat fra træner/holdledermøde 25. februar 2015. 

 

1. Velkommen. 
- Vi er desværre ikke så mange – hvad dette skyldes, er svært at sige, men vi sender et referat 

ud, så vi håber, at alle får informationerne. 

 

2. Evaluering af indendørssæsonen. 
 - Det har fungeret rigtig god med Jesper på posten som ansvarlig for indendørs. 

-  Der har været de nødvendige oplysninger. 

- Der er ikke bolde nok i hallen, 3 bolde pr. hold er for lidt. 

- Der er ønske en anden måde at låse skabene på, så der ikke er så let adgang. 

- Fordeling af haltider skal veksle mellem den lille hal og den store hal, så alle får mulighed for 

at spille med bander. 

 
3. Evaluering af tilbud på kunstbaner i Ribe/Esbjerg. 
      Onsdage – Esbjerg 

      Søndag og mandag i Ribe  

 Det har været dejligt med tilbuddet – specielt onsdagstiden i Esbjerg har fungeret godt. 

 Tidspunkterne i Ribe var ikke brugbare. 

 
4. Forårssæsonen 
     Opstart 

- Vi er så småt ved at tage hul på forårssæsonen. 

- Flere hold er gået i gang og pr. 1. April åbner alle baner og her starter alle hold op. 

- Vi er så småt ved at have styr på trænersituationen og endnu engang er det lykkedes, at få 

det hele til at hænge sammen. 

- Marianne har styr på banefordelingen, så kontakt Marianne, hvis der er spørgsmål/ ønsker 

eller lign. Til banefordelingen. 

 

Elektronisk holdkort 

- alle hold fra U12 og op skal udfylde elektronisk holdkort. 

- Man kan læse alt om det elektroniske holdkort på DBU Jyllands hjemmeside. 

- Man skal være tildelt holdkortindberetter funktionen, som kan erhverves ved at kontakte 

Alice. 

- Det elektroniske holdkort findes enten via kampklar i Mit DBU – man går ind vua DBU 

Jyllands hjemmeside eller via DBU app´en som kan købes til kr. 19,- 

- En spiller kan kun tilføjes det elektroniske holdkort, hvis spilleren er registreret som 

medlem via Alice. 

 

Forældredommere til 3- og 5 mandskampe. 

- til alle 3- og 5 mandskampe i klubben skal holdene selv sørge for dommere. Det er 

forældreopgave. 

- Til alle andre kampe bestilles en dommer – dette sker automatisk og det sørger Jessie for. 



- Jesper laver en introduktionsdag for forældre, så de kan bliver klædt på til rollen som 

kampleder/ dommer til 3- og 5 mandskampene. 

 

 

Materialer. 

Jesper er blevet ansvarlig for indkøb af materialer. Jeg har indkøbt nye materialer og stillet dem 

frem i skuret, så de er klar afbenyttelse. 

 

Opdatering af træner/leder oversigten 
Hvis der sker ændringer i træner/ holdleder funktionerne skal I ALTID give Marianne besked, så vi 

har helt styr på hvem, der er ansvarlige for de enkelte hold. 

 

Indhentning af børneattester 

Marianne er ansvarlig for indhentning af børneattester for alle trænere/ ledere over 15 år. 

I skal henvende jer til Marianne for at få vejledning I, hvordan I udfylder attesten. 

 

 5. Pigeraketten 

 

Lørdag d.6.6. fra 10-13 

For alle piger i alderen 5-11 år – både nuværende spillere og alle piger er velkomne 

En sjov og anderledes fodboldoplevelse – men også en mulighed for at skaffe nye medlemmer. 

Vi håber, at I opfordre alle piger i denne aldersgruppe til at deltage, så vi får en super sjov og 

hyggelig dag. 

 

6. Fælles kursusdag. 
Vi har igen i år forsøgt at lave en fælles kursusdag i tråd med det, som vi har lavet de 2 sidste år. 

Der har dog været alt for få tilmeldinger – ca. 4 stk og derfor har vi valgt at aflyse det. 

Indspark – det var trænernes ønsker, at der skulle laves en fælles kursusdag i klubben, men der var 

ingen tilslutning til dette. Hvad er det trænerne ønsker? 

Trænerne vil gerne have tilbuddet igen til efteråret eller foråret – tilbuddet er fint, men trænerne har 

ikke været gode nok til at få meldt sig til – det strammer de op på 

 

7. VPF – Vestjysk Pige Fodbold. 
Tjæreborg IF indgår i Vestjysk Pige Fodbold, som er et tiltag i tråd med det SFS samarbejde, der 

findes for drengene via EFB. 

Marianne er kontakt person og alle spørgsmål vedr. samarbejdet kan rettes til Marianne. 

 

8. Velkommen i klubben 
Vil blive afviklet i maj. 

 

9. Opgaver som skal varetages af de enkelte hold 
- OK tjansen for U12 

- Hjælp til Sportsfesten i juni – hvert hold får tildelt en tjans enten i madvognen eller ved en 

af de andre salgsboder 



- 22. Marts har vi fælles arbejdsdag i klubben – vi skal have ryddet lidt op, gjort lidt rent, 

lavet nogle forbedringer på klubhuset etc. Det er vigtigt, at I opfordre jeres forældre på 

holdet til at komme og hjælpe, så vi bevare nogle attraktive fysiske rammer. 

 

10. Åbningstider på kontoret. 
Kontoret vil, igen i år, have åbent hver mandag fra 18.30.-19.30. 

Her vil man kunne få udleveret bold og overtræksveste o.lign. 

Få en snak med en fra bestyrelsen. 

 

  
Referat ved Maiken Støjer. 

 


