Århus d. 26-11-2019.

7M og 11M retningslinier.
Til nye holdledere/trænere.
1.

Send kontaktoplysninger på alle de spillere, du vil gøre brug af i sæsonen. Nye spillere’s kontaktoplysninger
skal fremsendes inden personen må bruges på holdet. Dette aht spilbarhed ift DBU. Navn, adresse, tlf, mail
og fødselsdato. Træner/holdleder skal selv indmelde medlemmerne i klubben. Er du i tvivl om, hvordan det
foregår, så kontakt Peter Nosa, 60680148. Ny opdateret medlemsliste fremsendes til kampfordeleren inden
d. 01.01 og 01.07. I kan ikke rykke højere op end serie 4. Vi tager pladsen, hvis det sker!!

2.

Kampe/træning foregår på Ellekærskolen. Dette gælder også grus. Træningstider efter nærmere aftale med
Kurt Schriver, kampfordeler. Der er omklædningsfaciliteter på Ellekær. Kampene afvikles samme sted. Der
kan undtagelsesvis flyttes kampe, men det skal være med en meget god begrundelse. Kontakt
kampfordeleren. Efter træning og kamp skal omklædningsrummene fejes og skraldespande tømmes for
brugt emballage. Husk modstandernes omklædningsrum. Hvis det er total svinet til, så tag et billede og
fremsend det til kampfordeleren, som så sender regning til pågældende hold! Ved indgangen forefindes en
støvlevask som SKAL bruges til rengøring af støvler. Videre gang mod omklædningsrummet foregår uden
fodboldstøvler.

3.

Elektronisk brik udleveres af Henrik H. Petersen, se hjemmesiden, mod depositum. Denne brik gælder til
omklædningsrum og materialrum. Materialrummet SKAL altid holdes låst, idet der ellers stjæles bolde mm.
Dette er holdleder/træners ansvar. I rummet forefindes kegler, boldreol og holdskab.

4.

Kontingent for forårssæson 2020, 01.01.2020 – 30.06.2020 er for: 7M hold = kr. 5.500.- + depositum kr.
1.000.-, som dækker gebyrer og bøder. 11M hold = kr. 9.000.- + depositum kr. 1.000.-, som dækker gebyrer
og bøder. Kontingent betales 01.01.2020 og 01.07.2020, ellers bliver holdet trukket ud af turneringen. Reg.
nr. 2264, kt. nr. 5497348562, Mobilepay 74568. Husk navn og serie + pulje nr på indbetalingen. Kampsæt
SKAL købes igennem klubben, Jesper M. Christensen. Bolde og veste skal I selv købe.

5.

Før sidste turneringskamp skal der indsendes et aktivitetsskema til kampfordeleren. Se på hjemmesiden.
Dette for at DBU kan dokumentere overfor DIF hvormange medlemmer der er i de forskellige idrætsgrene og
hvor meget tid de har brugt på deres idræt. Hvis det ikke udfyldes og kubben skal udfylde det, beregnes der
en pris på kr. 500.-, som I skal betale.

6.

Bøder og gebyrer dækker:


Disciplinærsager.



Udeblivelse fra kamp m/ afbud kr. 450.- og U/afbud kr. 1.000.-



Brug af ulovlig spiller.



Manglende udfyldelse af elektronisk kampkort. Foregår online.


Kontaktpersoner i Fuglebakken KFUM Århus:
Kampfordeler: Kurt Schriver

kurt.schriver@gmail.com

22331435

Kasserer:

Michael Nielsen

fuglebakken2019@gmail.com

52910491

Formand:

Jesper M. Christensen

jmcpost@gmail.com

22736472

henrik.hvid.petersen@gmail.com

21621471

Materialmand Ellekær: Henrik H. Petersen

