Bramming Boldklub

Informationer
Til
Spillere og forældre

I Bramming Boldklub behandler vi alle ens uanset religion, race og
kulturel baggrund.

Brænd ikke inde med gode ideer/spørgsmål – Husk kontaktpersonen er
der for at hjælpe.

De 10 forældre bud
1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det.
2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
5. Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
6. Skab god stemning ved kampene – byd fx udeholdets forældre på kaffe
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
8. Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit
barn
10. Husk på, at det er din barn som spiller fodbold – ikke dig !

Afbud – HUSK at melde afbud til kamp og helst i god tid. Mange trænere vil også gerne have at man
melder afbud til træning, er du i tvivl så spørg.
Klubhus – kig ind, vi har bordfodbold, airhockey, computere og fjernsyn.
Drikkedunke – ikke alle hold har en drikkedunk til hver spiller, derfor kan det være en fordel at tage
sin egen med.
Grill-Uge/sæsonafslutning – i uge 23 & 24 før sommerferien holder vi Grill-uge. BB sørger for grill og
pølser til spiller, forældre og søskende. Der er også sodavand til spillerne, derimod må forældre og
søskende købe deres drikkevarer.
Det er forældre til holdet som står ved grillen.
Hjælp – gennem sæsonen vil der komme forskellige opgaver, hvor holdene skal hjælpe f.eks. Festuge,
da overskuddet kommer os alle til gode. Vi forventer også at forældrene giver en hånd med.
Kontingent – Skal betales via BB hjemmeside. Bliver der ikke betalt til tiden kommer spilleren ikke med
til kampe.
Kørsel – går på skift mellem forældrene. Hver spiller betaler kr. 25,- til træner/holdleder, som
fordeler beløbet ligeligt mellem bilerne. Til kampe mellem 75 og 100 km. Yder BB tilskud.
Lyn – ved lyn og torden ophører alt aktivitet udendørs.
Opførsel – HUSK at du repræsenterer BB både hjemme i vores egen klub og når du er ude i andre
klubber.
Smid ikke affald, råb ikke efter dommeren, dine modspillere og dine holdkammerater.
Pædofili – I BB bliver alle trænere / holdledere / udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hvert
år tjekket af politiet.
Spillertøj – udleveres af BB og vaskes af spillerne/forældrene på skift. Tæl tøjet ved hver vask.
Støvler – ingen har fodboldstøvler på i klubhuset. Husk at gøre støvlerne rene udenfor.
Cykling på banerne er forbudt. Cyklerne parkeres ved klubhuset dog ikke foran/ved stenskulpturen,
men på cykelparkeringspladserne.
Alle rydder op efter sig selv både i omklædningsrummet og i klublokalet. HUSK vi bruger
skraldespandene.

