Velkommen til
din klub i Østerbyen!

Informationsfolder—Ungdom

Velkommen til Esbjerg IF92 Fodbold

Vi glæder os til at
få nogle gode timer
med dit barn!

Klubben som forening
Klubben drives som en forening med
vedtægter og bestyrelse.
Kommunen giver tilskud til foreningen, og
alle spiller betaler
kontingent for at være medlem af klubben.
Der skal mange mennesker til at drive en fodboldklub som Esbjerg
IF92. Alt det arbejde, som udføres i klubben - rengøring,
salg i cafeterierne, trænerne og bestyrelsens arbejde m.m. - sker via
frivilligt arbejde, hvor aktive forældre går ind og giver en
hjælpende hånd.

Trænerne
Trænerne har alle frivilligt meldt sig som trænere i klubben og
modtager ingen løn. Trænerne bruger meget af deres fritid på
arbejdet i klubben. De planlægger træningen, tager med til turneringer og
stævner, de deltager i møder med bestyrelsen og
forældrene og meget andet.
Derfor forventer trænerne og klubben også, at man overholder
nogle få "spilleregler", når man er tilmeldt klubben som spiller:
• man opfører sig ordentligt
• man hører efter, hvad træneren siger
• man taler pænt til hinanden
• man møder til de aftalte tider
• man melder afbud, hvis man ikke kan komme til træning
eller kamp
Årgange
Spillerne deles op i hold efter alder (fødselsår).
I de yngste årgange (op til ca. 10 år) spiller børnene på blandede
hold, så de dygtige og mindre dygtige spillere er på samme hold.
For Esbjerg IF92 er det vigtigt, at de små børn får en god oplevelse, og at
de synes, det er sjovt at spille fodbold.
De ældre spillere opdeles i 1. og 2. hold.
Turnering og stævner
Turnering er en række kampe mod hold i nærheden af Esbjerg.
Det er gratis at deltage i turneringskampe.
Årgangene bliver også tilmeldt stævner. Det koster ca. 30 kr. i egenbetaling pr. barn pr. stævne.
Transport til turnering og stævner
Det er forældrenes ansvar at transportere spillerne til turnering og
stævner. Ofte kan man køre med en anden spillers forældre, hvis
spillerens egne forældre ikke har mulighed for at køre. I nogle
årgange betaler spilleren 10 kr. for at køre sammen med en anden.

os til at
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Tøj og sko
Børnene skal medbringe fodboldstøvler og skinnebensbeskyttere til
træning, kamp og stævner. Når børnene spiller kamp eller er til
stævne, spiller de i et sæt tøj - shorts, bluse og strømper - fra
klubben. Sættet afleveres efter kampen, og forældrene skiftes til at
vaske sættene.
Omklædning og bad
Til træning møder spillerne omklædte i eget tøj.
Til turneringskamp eller stævner klæder spillerne om til Esbjerg IF92
spilledragt i et omklædningsrum.
Efter kampen skal spillerne tage brusebad. Spilleren må gerne tage
bad i badetøj.
Sprog
Klubbens fællessprog er dansk, så klubben henstiller til, at spillere,
trænere og forældre taler dansk ved træning, kamp og stævner.
Sæson
Udendørssæsonen er fra omkring april til oktober. I den periode
foregår træningen på Skibhøj anlæg Lykkegårdsvej 11 for små fødder
op til U13 drenge og piger. Fra U14 drenge og op til herre senior trænes i
Veldtofte idrætspark.
Indendørssæsonen er fra november til marts. Træningen for børn
op til ca.14 år foregår i EFI-Hallen.
Spillerne får nærmere besked af træneren.
Aktive forældre
Hvis du som forældre har tid og lyst til at gøre et stykke arbejde
for Esbjerg IF92, kan du kontakte dit barns træner eller
bestyrelsen/ungdomskoordinator. Du kan f. eks. hjælpe til som dommer ved
de kampe, som klubben står for, være aktiv ved f.eks. som kampleder ved de
mindre årgange, deltage i bestyrelsens arbejde eller hjælpe i kiosken.
Vi er altid glade for at få nye hjælpende hænder.
Bestyrelsen
Bestyrelsen arbejder for at spillerne oplever, at Esbjerg IF92
er en klub, hvor det sportslige og sociale samvær vægter lige så
meget som resultaterne.
Det er bestyrelsens målsætning, at der under træning skal
være én bold til rådighed pr. spiller. Opdeling i 1. og 2. hold sker
tidligst ved overgang til 8-mands fodbold ( miniput ).
Mindst én gang ugentligt vil et medlem af bestyrelsen (ungdomskoordinator)
kunne træffes på anlægget i det tidsrum, der er træning.

Hvor foregår træningen?
På Skibhøj Anlæg. Lykkegårdsvej
11 6700 Esbjerg fra små fødder op
til U13 drenge og piger.
Veldtofte idrætspark for U14 drenge og op til herre senior.
Er der badefaciliteter?
Der er omklædnings- og badefaciliteter på klubbens anlæg.
Er det muligt at få en prøvetime?
Du er velkommen til at deltage i
træningen et par gange inden
stillingtagen til medlemskab. Efter
2 uger skal du træffe din beslutning.

Esbjerg IF 92
Veldtofte

Kontingentsatser 2016

U19 Drenge

1.000,- kr.

U16 Drenge

900,- kr.

U15 Drenge

850,- kr.

U14 Drenge

750,- kr.

Esbjerg IF 92
Skibhøj
U10/U11/U12/U13/
U14 Piger

700,- kr.

U12/U13 Drenge

700,- kr.

U10/U11 Drenge

700,- kr.

U9 Drenge/Piger

650,- kr.

Kontingent
Kontingentet betales én gang årligt.
Du kan betale på tre måder:

U6 og U7 og U8
Drenge/Piger

600,- kr.

1.

Små Fødder

250,- kr.

Hvordan bliver jeg medlem?
Når du har besluttet dig kan du
tilmelde dig i klubhuset / ved trænerne.
Hvilke former for medlemskab
tilbydes?
Du tegner medlemskab for et år af
gangen.

2.
3.

MobilePay til: 6170 5647
Swipp til: 6170 5647
Overførsel til konto:
7701-1410347

Støt dit barn : Tag med barnet til træning og kampe.
Både du og dit barn vil sætte stor pris på det !

