Bramming Boldklub

Informationer
Til
Trænere og holdledere

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.

Dommere – Fra U13 7-mands og nedefter hjælper dommerpåsætteren/træneren/holdlederen og
kontaktpersonen hinanden med at finde en frivillig dommer.
Drikkedunke / Målmandshandsker / Bolde – spørg kontaktpersonen.
Flytning af kampe – er det nødvendigt at flytte en 11-mands kamp, kontakt C.C. Grejsen 40296160.
Tidsfrist 28 dage før.
Flytte en 8-mands kamp – spørg kontaktpersonen.
Grill-Uge/sæsonafslutning i uge 23 - 24 inden sommerferien. Vi sørger for grill, kul, pølser og
sodavand. Forældrene står for grillen og udlevering af pølser/sodavand. Til spillerne er der 2 pølser
m/brød og sodavand. Der er også pølser til forældre og søskende, drikkevarer skal dog købes.
Hjælp – gennem sæsonen vil der komme forskellige opgaver, hvor holdene skal hjælpe f.eks. Festugen,
da overskuddet kommer os alle til gode.
Hjørneflag – alle BB-hold skal selv tage hjørneflag med ud og ind.
Konfirmation – Når en spiller bliver konfirmeret, sørger kontaktpersonen for at der bliver sendt et
telegram fra BB.
Kredsvinder – hvis et hold bliver kredsvinder i foråret, så meddel det til kontaktpersonen. Der vil så
blive bestilt statuetter eller lign. til spillerne som overrækkes ved 1. holdets sidste hjemmekamp.
Nøgler – udleveres af Henry Hermansen 21932495
Cykling på banerne er forbudt. Cyklerne parkeres ved klubhuset dog ikke foran/ved stenskulpturen,
men på cykelparkeringspladserne.
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 til max. 4
biler á kr. 100,00. Over 100 km. i privatbiler betaler BB kr. 2,00 pr. km. til max 4 biler. Husk at selvom
BB yder tilskud skal hver spiller betale kr. 25,00 som trækkes fra BB’s tilskud.
Lyn – ved lyn og torden ophører alt aktivitet udendørs.
Skadet – bliver en spiller alvorlig skadet under træning eller kamp, gives der besked til
kontaktpersonen. Der vil så blive købt en lille ting til spilleren fra BB.
Spillertøj – udleveres af kontaktpersonen og derefter er træneren/holdlederen ansvarlig. Forældrene
skiftes til at vaske. Der må ikke udleveres til hver enkelt spiller. Efter turneringen skal det afleveres
til kontaktpersonen. Det må ikke bare stilles ned kælderen eller andre steder i klubhuset.
Stævner – oplysninger om diverse stævner hænger i klubhuset. Tag en kopi og lad originalen hænge. I
udendørs og indendørssæsonen betaler BB et stævnegebyr pr. hold pr. år i Danmark + 1 træner + 1
holdleder.

Støvler – HUSK alle tager fodboldstøvlerne af udenfor inden de går ind i klubhuset. Husk at gøre
støvlerne rene udenfor.
Træningsopstart – BB er vært pølser/sodavand eller lign. som træner og kontaktperson aftaler.
Kontingent betales via klubbens hjemmeside. Hvis spilleren ikke har betalt til tiden, får træneren
besked om, at spilleren ikke må spille og spilleren bliver spærret til holdkort. Holdlederen/træneren
skal give besked til kontaktpersonen når der kommer nye spillere.
Udskiftningsspillere – alle spillere som tages med til kamp skal skiftes ind.
Årgang – man spiller i den årgang som passer til ens alder. Der kan dog forekomme dispensationer,
MEN ALDRIG uden at kontaktpersonen og den oprindelige træner ved besked.
Trænerkursus – spørg kontaktpersonen eller BB’s kursusansvarlige Hans Juhl tlf. 25591450
Oprydning – vi skal alle hjælpe hinanden med at rydde op både i omklædningsrummene og i klublokalet.
Tjek omklædningsrummet efter træning og kamp. HUSK at vi bruger skraldespandene.

