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Emne Beskrivelse Kontakt 

Formand Formand for AIK 65 Strøby Fodbold er Carsten 
Larsen 

Carsten Larsen 
carsten@auto-house.dk 

Hjemmeside / Facebook www.aik65.nu  
 

www.facebook.com/aik65fodbold 
 

Pernille Worm 
peki2003@gmail.com 

 

Materiel, tøj, bolde  
og boldskab 

Bestilling af bolde, tøj og materialer, boldskab Bo Albin bah@mail.dk 

Børneattest Det er lovpligtigt for alle foreninger at indhente 
børneattester på alle ledere og trænere, der har 
med børn under 15 år at gøre. Det spiller ingen 
rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig. 
 
En børneattest indeholder oplysninger om en eller 
flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser: 
Incest, samleje eller anden kønslig omgang med 
børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af 
børnepornografi, blufærdighedskrænkelse over for 
børn under 15 år. 
 
 
 

Egon Wille egon@wille.dk 
 

mailto:carsten@auto-house.dk
http://www.aik65.nu/
http://www.facebook.com/aik65fodbold
mailto:peki2003@gmail.com
mailto:bah@mail.dk
mailto:egon@wille.dk
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DBU Kampklar  AIK 65 Strøby Fodbold bruger DBU’s Kampklar til 
holdadministration. Oprettelse og ændringer i 
brugeroplysninger foretages på DBU’s 
hjemmeside https://www.dbusjaelland.dk på en 
pc. Derefter kan man hente den app der hedder 
”Fodbold” og bruge den i forbindelse med ens 
Kampklar-aktiviteter. 
 
Trænere og holdledere skal kontakte klubben for 
at få Kampklar rettigheder eller sende en 
forespørgsel via DBU’s Kluboffice.  
 

Pernille Worm 
peki2003@gmail.com 

 
DBU- kampklar 

 
 

DBU Fodboldpas Fra august 2018 blev et aktivt fodboldpas 
obligatorisk for alle registrerede fodboldspillere, 
trænere, holdledere, m.fl.  

Pernille Worm 
peki2003@gmail.com 

Træner /- ledermøder Bestyrelsen i AIK 65 Strøby Fodbold afholder 
hvert år 2 træner/-ledermøder. 

Pernille Worm 
peki2003@gmail.com 

 

Baner, hal- og træningstider Baner, hal- og træningstider fordeles i en fælles 
koordinering. 

Egon Wille egon@wille.dk 

Kontingent og indmeldelse Kontingenter fastlægges af bestyrelsen og betales 
halvårligt. Ved indmeldelse registreres spilleren i 
Kluboffice og modtager opkrævning. 
 

Pernille Worm 
peki2003@gmail.com 

Ind- og udmeldelse Det er træneren/holdleders ansvar at nye spillere 
registreres og at kun kontingentbetalende spillere 

Pernille Worm 
peki2003@gmail.com 

https://www.dbusjaelland.dk/
mailto:peki2003@gmail.com
https://www.dbu.dk/kampklar
mailto:peki2003@gmail.com
mailto:peki2003@gmail.com
mailto:egon@wille.dk
mailto:peki2003@gmail.com
mailto:peki2003@gmail.com
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spiller i klubben. Tilmelding foregår via vores 
hjemmeside, hvor nye spillere kan tilmelde sig. 

 
 

Fairplay og værdigrundlag AIK 65 Strøby Fodbold støtter den gode adfærd 
og tone på og udenfor fodboldbanen, så både 
spillere, trænere, dommere og tilskuere får en god 
oplevelse.  
Klubben har et værdigrundlag som skal efterleves. 

DBU-Fairplay 
 

Værdigrundlag 

Dommere Klubben bruger så vidt muligt forældredommere 
t.o.m. U13. Alternativt har vi personer med 
dommercertifikater tilknyttet klubben, som man 
kan kontakte.  
 

Egon Wille egon@wille.dk 

Sponsorater Sponsorater, sponsorer og bandereklamer m.v. er 
en del af vores fundament.  

Dennis B. Jensen  
Dj@luminiz.dk 

 

Café Ovenpå Vores caféteria som står til rådighed med 
forplejning til spillere, ledere eller andre gæster. 
 
www.facebook.com/Cafeovenpaa 
 

Claus 
info@raastofcatering.com 

 
 Mobil 2843 5314 

 
 

   

http://1251-aik-65-stroeby-fodbold.s1.umbraco.io/ny-i-klubben/indmelding-og-kontingentsatser/
https://www.dbu.dk/~/media/files/dbu_broendby/fair_play/fairplay_materialer/sejr-for-enhver-pris_web.pdf
mailto:egon@wille.dk
mailto:Dj@luminiz.dk
http://www.facebook.com/Cafeovenpaa
mailto:info@raastofcatering.com

