
 
 

Velkommen til børne- og ungdomsfodbold i AIK 65 Strøby! 

 

Klubbens værdier 

 

Sammenhold, venskab og respekt for klubben. 

Kammeratligt samvær og et godt socialt miljø skal være vores styrke. 

Resultaterne tæller … men ikke på bekostning af den enkeltes trivsel og det sociale sammenhold. 

Der skal være plads til alle. 

 

 

Fodbold er en holdsport og dermed også en meget social sport - og så er det ovenikøbet en af de sundeste 

sportsgrene at gå til. Det er sjovt og udviklende, men der er også lige nogle praktiske ting, du skal have styr 

på.  

 

Indmeldelse  

Først og fremmes skal du indmeldes i klubben :-) Det gør man på www.aik65.nu hvor du vælger fanen “Ny i 

klubben” og derunder “Indmelding”.  

 

På den måde registreres du som fodboldspiller i vores klub og når du så også har aktiveret dit fodboldpas, så 

er du både klar til at træne i klubben og spille kampe.  

 

Kampklar 

Herefter kan du også komme på Kampklar, som er holdenes værktøj i.f.m. holdadministration. Det er en slags 

kommunikationsværktøj og et nødvendigt supplement til det, der kommunikeres på banen. På Kampklar har 

trænere, holdledere, spillere og forældre overblik over hvornår der er kampe, hvem der kan spille, andre 

holdaktiviteter, beskeder, o.lign. 

 

Når du er officielt indmeldt og registreret i klubben, vil træneren eller holdlederen knytte dig til holdet i 

Kampklar. Du kan logge på med dit DBU login på DBUs hjemmeside eller på DBUs app, der hedder Fodbold. 

Det er også her du kan aktivere dit fodboldpas. Hvis du har spillet fodbold før, har du nok allerede et DBU 

login. Hvis ikke, vil DBU sende dig en mail med login informationer, når du er blevet indmeldt. 

 

Vores forventninger til dig 

Vores trænere er engagerede og forventer følgende af hver enkelt spiller: 

- Du møder til aftalt tid – og er klar! 

- Hvis du er forhindret til træning eller kamp, meldes det hurtigst muligt til træneren, evt. via 

Kampklar. 



 
- Du møder op til alle træningspas - medmindre sygdom eller andet forhindrer dette - hele året i alt 

slags vejr. 

- Du taler pænt til træner, medspillere, modstandere og dommere. 

- Du yder dit bedste – hele tiden og hver gang. 

- Du har en positiv indstilling til øvelser og træning. 

- Du går i bad sammen med holdet efter træning og kampe. 

 

Vores forventninger til dine forældre 

Praktikken og forventningerne stiller også krav til dine forældre - ikke mindst hvis du hører til de yngre 

årgange. De må hjælpe dig med alt det praktiske indtil du selv kan - og selv på det tidspunkt skal de måske 

stadig være med til at minde dig om tingene.  

 

Dine forældre kan oprette en DBU profil på DBUs hjemmeside og derinde tilknytte dem selv som 

kontaktpersoner for dig i Kampklar. På den måde kan de følge med i alle aktiviteterne og hjælpe dig med at 

sørge for at du får meldt til og fra kampe, m.m. De kan selvfølgelig også hente Fodbold app’en og følge med 

på mobilen. DET er nemt! Hvis de alligevel ikke kan finde ud af det, så kan de spørge din træner eller 

holdleder. 

 

Du kan også fortælle dem at klubben meget gerne ser dem på sidelinjen, - f.eks. som assistenter til træningen, 

tovholdere og/eller hjælpere ifm aktiviteter. I julemåneden sælger klubben juletræer v Solgårdsparken og 

det er medlemmerne og deres forældre, der står for det. For mange er det efterhånden blevet til en hyggelig 

juletradition. 

 

I det hele taget har klubben brug for aktive og deltagende forældre, for klubben drives af frivillige kræfter og 

er baseret på et fællesskab, hvor flest muligt hjælper til.  

 

Det fællesskab som opstår blandt forældrene er i reglen hyggeligt og et dejligt frirum fra dagens andre 

gøremål. Og så er det jo meget nemmere at følge med i hvordan det går med dig på grønsværen!  

 

Så kære forældre…. 

I vores fodboldklub har vi alle et fælles ansvar for at få det til at lykkes. Derfor forventes I at 

- Støtte op om jeres barn og holdets aktiviteter 

- Møde op til kampe – ude og hjemme 

- Melde jer som frivillige, når der er brug for en hånd 

- Respektere og efterleve nedenforstående forældrebud   

 

Forældrebud 

 

• Det er vigtigt at opmuntre dit barn til at opføre sig ordentlig - samtidig med at du selv gør det fra sidelinjen. 

• Husk at dit barn deltager for at glæde sig selv og ikke dig. 

• Tilskynd dit barn til at spille eller udøve sin idræt efter reglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed 

eller vold. 



 
• Husk at støtte og opmuntre alle børn og unge til træning og kamp - og ikke kun dit eget. 

• Vær positiv - både i med- og modgang. 

• Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl. 

• Husk at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler.  

• Værdsæt altid godt spil og gode præstationer fra alle børn og unge. 

• Vis interesse for dit barns deltagelse til kamp og træning. Følg med ud på banen. 

• Respektér dommerens afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme. 

• Værdsæt de frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i sporten. 

 

Fairplay 

Fodboldverdenen har en slags uskrevne regler, som kaldes Fairplay. De har f.eks. at gøre med at stille op til 

kamp og være nogenlunde lige store - eller små ;-) - og jo ældre man bliver betyder det også noget at man er 

nogenlunde lige gode til fodbold, når 2 hold møder hinanden i kamp. Det er mest fair! Fairplay har også noget 

med adfærd og den gode tone at gøre. I det hele taget bør I lige læse her om fairplay, for det er noget af det 

vigtigste ift at gå til fodbold. 

https://www.dbu.dk/~/media/files/dbu_broendby/fair_play/fairplay_materialer/sejr-for-enhver-

pris_web.pdf 

 

Hvad ellers? 

Udover masser af timer på banen og “3. halvlege” i omklædningsrummet, er der meget andet godt forbundet 

med at gå til fodbold. 

Det kan f.eks. være deltagelse i kampe, stævner, træningslejre, fællesspisninger, sociale arrangementer, 

juletræsfest, børne- og ungdomsafslutning, juletræssalg, fodboldskole. 

 

Udstyr 

Udstyr begrænser sig til støvler, skinner, strømper og tøj, man kan bevæge sig i :-) og så ruller bolden.   

 

Yderligere information 

Vi har en hjemmeside www.aik65.nu hvor man kan læse meget mere om klubben samt en Facebookside. 

Den hedder AIK 65 Strøby fodbold. 

 

 

Endnu en gang velkommen!  

AIK 65 Strøby fodbold 

 

 


