BUI fodbolds bestyrelse forpligter sig til at:
➢
at arbejde loyalt på samarbejdet mellem BUI-fodbold og FCS og
sikre at klubbens bedste spillere kan prøve deres talent af i FCS.
Dette selvfølgelig under hensyntagen til klubben overordnede
politik om at være en breddeklub med plads til alle.
➢
udpege en overordnet ansvarlig for FCS Samarbejdet som har til
ansvar at:
o introducere BUI-trænerne til FCS-samarbejde og sørge for
træneren forstår samarbejdsbetingelserne mellem
moderklubberne.
o videresende vigtige informationer fra/til klubbens trænere og
forældre. Herunder informationer vedr. teknisk træning for U9
– U12 årgangene, bolddrenge, fodboldskoler m.m.
o være behjælpelig ved at etablere kontakt til FCS-træneren hvis
dette findes nødvendigt.
o være behjælpelig ved evt. konflikter mellem BUI træneren og
FCS-træneren og konstruktivt arbejde på at løse konflikter.
o deltage i FCS-styregruppen for herigennem sikre at BUIfodbolds og dets medlemmers interesserer varetages.
Herunder sikre at BUI-fodbolds bredde fodbold politik
respekteres, samt at sikre at FCS overholder deres del af
samarbejdsaftalen.
o orientere omkring relevante aktiviteter i FCS, som kan have
BUI-fodboldtrænernes interesse på BUI-fodbolds trænermøder
eller gennem mail-korrespondance.
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Bestyrelsen BUI-fodbold
Relevante FC Sønderborg links:

http://www.fcsoenderborg.dk/

https://www.facebook.com/FcSonderborg/

BUI-fodbold og elite fodbold:
Da BUI-fodbold er en erklæret breddeklub foregår alt elitefodbold gennem
FC-Sønderborg (FCS). Det er BUI-fodbold’s politik at vi understøtter den
enkelte spillers mulighed for at udvikle afprøve sit talent i FCS.
I det tilfælde hvor spilleren ikke er udtaget til kampe for FCS, indgår den
pågældende spiller i den trup i BUI hvor han hører hjemme. Dette betyder
at spilleren indgår på lige fod med de øvrige spillere i truppen når der
udtages hold til de enkelte kampe. Arbejder truppen f.eks. med en turnusordning (kampudtagelse / start på bænken/tøjvask/kageordning) indgår
FCS spilleren således også i denne turnusordning. (Der skal i øvrigt tages
højde for de normale op og nedryknings regler).
Holdudtagelse tirsdag aften med henblik på at marginal spillere, som
typisk ikke er en del af den faste trup i FCS kan komme hjem
onsdag/torsdag aften hvis BUI-truppen træner onsdag/torsdag aften.
(Det skal bemærkes at FCS’s forpligtigelse er at oplyse holdudtagelse onsdag
aften men tirsdag aften er et ønske i BUI-fodbold)

Bestyrelsen forventer at BUI-træneren/trænerteamet:
➢ støtter de spillere der indgår i en FCS trup således at spilleren
mærker opbakning fra BUI-fodbold.
➢ indgår i en konstruktiv dialog med FCS træneren på den/de
pågældende årgang(e) hvor truppen har spillere i FCS og på
bedste måde forsøger at løse aktuelle problemstillinger.
➢ involverer den af bestyrelsen udpegede ansvarlige for FCS
samarbejdet hvis der opstår konflikter.
➢ Deltager i de information / trænermøder indkaldt af FCS træneren i
den pågældende årgang.
➢ aktivt inviterer og opfordrer BUI-spillere der indgår i en FCS trup til
de sociale arrangementer som afholdes af BUI truppen/årgangen,
således at spilleren bevarer det sociale tilhørsforhold til BUI
fodbold.
➢ opfordrer BUI spillere (U9 – U12) til at deltage i FCS’s ugentlige
tekniske træning for derigennem at øge den tekniske træning.
➢ sammen med FCS træneren arbejder på at spillere som ikke
længere indgår i spillertruppen i FCS bliver budt velkommen
tilbage i BUI.

Bestyrelsen forventer at BUI-spilleren som er en del af en FCS trup:
➢ generelt viser interesse og engagement i BUI-fodbold og hans
holdkammerater i BUI truppen.
➢ Udviser loyalitet overfor BUI fodbold i den tid, hvor spilleren er en
del af en FCS-trup.
➢ når det er muligt deltager i den træning der arrangeres i BUI. Dette
selvfølgelig i et omfang, som man med rimelighed kan forlange
under hensyntagen til aktiviteterne i FCS og den mentale og fysiske
belastning dette giver.
➢ Såfremt det er muligt deltager i træningen i BUI op til kamp når
spilleren ikke er udtaget til kamp i FCS. (Viser spilleren ingen
interesse i at deltage i BUI træningen fraskriver spilleren sig retten
til holdudtagelse i BUI.)
➢ i perioder hvor spilleren har været skadet og er i gang med
genoptræning deltager i træningen i BUI under hensyntagen til
aktiviteterne i FCS.
Bestyrelsen forventer at FCS træneren,
➢ indgår i en konstruktiv dialog med BUI-træneren på den/de
pågældende årgang(e) hvor FCS har spillere i truppen og på bedste
måde forsøger at løse aktuelle problemstillinger. Herunder også
sikre at BUI-spilleren kan få mulighed til at deltage moderklubbens
træninger. Dette specielt hvis BUI træningen foregår mandag og
onsdag.
➢ opfordrer BUI-spillerne til at fastholde de sociale relationer til
holdkammeraterne i BUI-fodbold
➢ Kræve at BUI-spilleren deltager i den sidste træning i BUI-fodbold
inden kamp når BUI-spilleren ikke er udtaget til kamp i FCS.
➢ Respekterer BUI-spillerens pligt og ret til at passe sin skolegang i
folkeskole samt på ungdomsuddannelserne.
➢ Indkalde til informationsmøder for moderklub trænere, moderklub
repræsentanter for den pågældende årgang.
➢ agerer og handler efter ”Retningslinjer for god opførsel for FCSønderborg trænere U9 – U13 talent og U14 - U19”.

