Bestyrelsen

http://www.bui-fodbold.dk/bestyrelsen

Indmeldelse

http://www.buifodbold.dk/Account/RegisterMember

Kontingent

http://www.bui-fodbold.dk/kontingent

Dine trænere og
træningstider

Turnerings kampe

Link til kampprogram

DBU’s links

Maliq Vinter Cup

Sidste weekend i januar

Servering Broager
Ultimo marts
Sparekasse Garant spisning
Maliq Sommer Cup

Første weekend i juni

BUI-Rock

Anden eller tredje weekend i juni

BUI-julekalender

November

Din hjælp er uvurderlig !

Kære nye fodboldspiller.
Det er os en glæde at kunne byde dig og dine forældre velkommen i BUIfodbold. Vi håber at hele familien vil føle sig velkommen i BUI-fodbold.
BUI-fodbold – En breddeklub:
BUI-fodbold er en erklæret breddeklub og har målsætningen at det skal være
sjovt at spille fodbold uanset hvor god du er til fodbold. Derfor er ting måske
lidt anderledes i BUI-fodbold end andre steder.
I vores målsætning kan du bla. læse:
”Arbejdet med de mindre børn bør være præget af leg og i mindre grad af
resultater ud fra mottoet: "Det skal være sjovt at gå til fodbold". Dette motto
følges bedst ved at afvikle træning og kampe på børnenes præmisser, men
med udgangspunkt i faste rammer, således at børnene aldrig er i tvivl om,
hvornår grænsen er nået. Det indebærer også, at der skal være plads til andet
end fodbold (lege, hyggesnak, ture, andre former for idræt/boldspil).”
BUI’s (fodboldafdelingens) overordnede målsætning:
Det er BUI’s mål
•
at udvikle medlemmernes kunnen og glæde ved fodboldspillet
•
at der er plads til alle i klubben, uanset alder, køn, dygtighed,
nationalitet m.v.
•
at fremme den sociale forståelse imellem klubbens medlemmer
•
at skabe gode faciliteter til gavn for medlemmerne
•
at have en velkvalificeret leder- og trænerstab, for hvem nøgleordene er
teamwork, klubånd og social forståelse.
Forældre og spiller involvering:
Arbejdet i klubben indbefatter rigtig mange små opgaver for at få klubben til
at fungere. BUI-fodbold forventer at vores spillere og forældre aktivt tager et
medansvar og giver en hånd med.
Dette betyder at vi beder alle forældre om at yde en indsats på mellem 4-8
time årligt. Det er vores holdning at vi i fælles skab skal tage ansvar for at
have en velfungerende klub, hvor ingen skal belastes over evne.
Se aktivitetskalenderen på bagsiden.
Kontingent:
Kontingent opkræves i efteråret, og som giver dig ret til at spille både
indendørs og udendørs. Bemærk at udendørssæsonen følger skoleåret og der
betales ikke ekstra for at spille indendørs.
Inkluderet i kontingentet er også spilletøj til kampe.

Vask:
Vask af spilletøj efter kamp i uden- og indendørssæsonen går på skift mellem
spillerne.
Kørsel:
Kørsel i uden- og indendørssæsonen går på skift mellem forældrene. Der er
ingen forventning til trænerne at de kører til kampe.
Træningstider:
Vi er klar over at der tidsmæssigt kan være sammenfald med andre sports
aktiviteter, men det lykkes ikke altid at undgå sammenfald. Vi håber på jeres
forståelse da det altid er lidt af et puslespil.
Forældre og træning:
Træningen skal være sjovt og festligt. At håndtere op til 20 små unger kan
være en udfordring for enhver træner. Spørg derfor gerne træneren om du kan
hjælpe med under træningen. Forældre er naturligvis også altid velkommen til
at lege med under træningen.
Pas dog på …… det er stærkt vanedannende !!!!!
Forældre og kampe:
BUI-fodbold bakker op om DBU’s ”Holdninger og Handlinger”. (Link)
Det skal være sjovt at spille fodboldkampe og derfor beder vi forældre om at
bakke om hele holdet. Meget gerne med positive tilråb så der opstår en positiv
stemning under kampene.
Vi vil således også gerne bede forældre om at undlade at dirigere med
spillerne. Det kan trygt overlades træneren og børnene har alligevel for travlt
med spille fodbold i deres egen lille verden.
BUI-fodbold forventer ligeledes at forældre opfører sig anstændigt overfor
kampledere som dømmer kampene.
Se også DBU’s ”10 forældreråd” (Link)
Har du mulighed for at hjælpe til med at dømme så kontakt træneren. (Din
hjælp er altid velkommen)
Velkommen:
Igen hjertelig velkommen i klubben. Vi håber du må få det rart sammen med
dine venner. Skulle du have yderligere spørgsmål så kontakt din træner eller
bestyrelsen på bagsiden.
Bestyrelsen BUI-fodbold

Tag den dog bare lidt med ro med kontingentet. ……kom bare og træn med os
nogen gange så du kan finde ud af om du syntes at fodbold er noget for dig.
Hvis det falder i din smag så meld dig ind via memberlink på www.buifodbold.dk

