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Indledning
JIF har udarbejdet denne håndbog med det formål at give alle med
berøringsflade til JIF oplysning om målsætning, vision, værdier, politikker,
praktiske forhold m.v.
Håndbogen er hovedsageligt tænkt som en hjælp til dig i din dagligdag som
træner/leder i JIF, men også som oplysning for medlemmer og forældre
omkring leveregler i klubben.
Skulle der være områder, der ikke er dækket af denne håndbog, så spørg f.eks.
din trænerkollega eller ungdomsudvalget/bestyrelsen.
Vi håber du vil få gavn af håndbogen, som vi ønsker skal være et dynamisk
værktøj til brug for hverdagens udfordringer. Så er der ting du mener der
mangler eller burde være anderledes, er du velkommen til at indsende dine
kommentarer til bestyrelsen.

Historie
Juelsminde IF blev stiftet den 10. maj 1946 kort efter 2. verdenskrig og har lige
siden spillet en aktiv rolle i idrætslivet i byen og har kunnet glæde sig over
adskillige sportslige højdepunkter. For en klub af Juelsminde IF’s størrelse og
struktur er den daglige omgang i klubben og det sociale samvær dog det
vigtigste, og her trives foreningen i bedste velgående.
Juelsminde IF’s betydning i lokalsamfundet har altid været markant, og i
særdeleshed igennem de første mange leveår var klubben centralt placeret i
hele byens liv. Det skyldes, at det reelt set var byens eneste idrætsforening og
her mødtes man.
Læs mere på www.jyskfodboldhistorie.dk
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Målsætning
(vedtægtsbestemt)

JIF’s formål er at fremme interessen for idræt, primært fodbold.

Vision
I JIF ønsker vi at tilbyde breddefodbold på et så højt niveau som muligt for alle
alderstrin.
Derfor arbejder vi for at tiltrække så mange medlemmer som muligt, ved at
holde fokus på nye muligheder, både internt og i samarbejde med eksterne
interessenter.

Værdier
Ansvarlighed
o Aftaler overholdes og vi taler sammen hvis grænser overskrides
o Alle henvendelser til klubben tages seriøst
o Klubben er ledet af seriøse og ansvarlige trænere og ledere
Engagement
o JIF er baseret på frivillig arbejdskraft og har et enestående
fundament af ildsjæle
Tryghed
o God opførsel og socialt sammenhold er vigtige elementer i JIF
o Nye medlemmer, trænere og ledere i klubben sikres en god velkomst
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Politikker

Fairplay
Fairplay handler blandt andet om at vise respekt for hinanden og en god måde
at vise det på er ved at give hånd til hinanden både før og efter kampen.
Udvis altid respekt for en modspiller uanset kampens resultat.
Alle respekterer og accepterer at dommeren er en vigtig del af spillet og
afviklingen af en kamp.
Sociale medier
Hvis du som træner/leder eller spiller bruger sociale medier i JIF regi, skal du
være opmærksom på at du er repræsentant for klubben, og du skal derfor ytre
dig positivt og med omtanke.

Pædofili
JIF er omfattet af loven om børneattester.
Alle nye trænere/hjælpetrænere skal aflevere en børneattest. Klubben sørger
for at attesten bliver sendt.

Brug af mobiltelefon i omklædningsrum
For at undgå chikane og mobning er det strengt forbudt at tage billeder eller
optage video i omklædningsrummene.

Alkohol
De voksne skal overfor de unge vise et godt eksempel ved at have en fornuftig
omgang med alkohol.

Euforiserende stoffer
Salg og indtagelse af euforiserende stoffer er strengt forbudt.

Doping
JIF tager naturligvis afstand for enhver form for brug af doping.
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Interessenter
Bestyrelsen
Bestyrelsen der består af 7 medlemmer er beslutningsdygtig i alle forhold.
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Derudover er der valgt 2 suppleanter,
som vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen afholder status- og opgavemøde
med klubbens udvalg og øvrige ledere med den hensigt at få et tæt samarbejde
på tværs af klubben.

Ungdomsudvalg
Udvalget er beslutningsdygtigt i alle henseender undtaget økonomiske forhold.
Udvalget varetager alt drift og planlægning vedrørende afdelingen. Herunder at
sørge for trænere, planlægge opstartsarrangementer og afslutninger, styrer
spilletøj samt afholder trænermøder.
Der skal i ungdomsudvalget sidde mindst 4 personer, hvoraf 1 person skal være
bestyrelsesrepræsentant.
Havnefestudvalg
Udvalget er ansvarlig for planlægning og afholdelse af Juelsminde havnefest.

Trænere
Det er hensigten at alle hold i JIF trænes af personer over 18 år. Hvor dette
ikke er muligt tilkobles holdet en leder, der er over 18 år.
JIF opfordrer og tilbyder alle trænere træner-uddannelse.
Kampfordeler
JIF’s kampfordeler er ansvarlig for planlægningen af klubbens kampe, herunder
at der er ledige baner og omklædningsrum.
Skal du havde flyttet en hjemmekamp SKAL det gå via kampfordeleren.
Der henstilles til, at man begrænser antallet af flytninger, og hvis det er
uundgåeligt, melder ud i god tid.

Øvrige ”ledere”
Klubben har tilknyttet en række frivillige personer, der varetager praktiske
opgaver omkring klubbens drift f.eks. materialeforvalter og havemand.
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WEB-siden
Klubben har en hjemmeside www.juelsminde-if.dk
Her kan du blandt andet finde kontaktinformation på klubbens trænere og
ledere, aktivitetskalender, holdoversigter mv.
Kontakt web-master via hjemmesiden.
Sponsorer
Alt klubbens sponsorarbejde er samlet i bestyrelsen.
Finder du en sponsor, er det vigtigt, at du med det samme orienterer
bestyrelsen.
Bestyrelsen sørger for al bestilling og indkøb af tøj.
Har du fundet en sponsor til dit hold skal du kontakte bestyrelsen.
Et sponsorat tildeles klubben og følger nødvendigvis ikke de samme hold fra
sæson til sæson.

Dommer
Alle 11-mandskampe dømmes af uddannede dommere.
I træningsturneringen betaler hjemmeholdet dommeren. I selve turneringen
betales dommerne af DBU, som så opkræver klubberne.
JIF’s støtteforening
JIF´s Støtteforening yder primært tilskud til ungdomsholdene og
ungdomsafdelingen. Indmeldelse i støtteforeningen kan ske vi henvendelse til
Støtteforeningen. Se kontaktinfo på hjemmesiden.
Al henvendelse om tilskud skal rettes til Støtteforeningens formand. Ret
henvendelse i god tid.
Kommunen
Klubbens faciliteter og udendørsarealer er kommunalt ejet.
Kommunen besigtiger og vedligeholder banerne og tager beslutning om klubben
skal have nye mål, samt hvornår opvisningsbanen må tages i brug.
JIF har pligt til at indgive oplysninger om medlemstal årligt.
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Retningslinjer

Niveauopdeling
JIF følger DBU’s retningslinjer for niveauopdeling. Niveaudeling er den proces,
hvor spillerne til træning og kamp inddeles efter deres aktuelle niveau. P.t. er
der niveaudeling fra og med U12.
Dispensationer
Ingen spillere må anvendes på hold, de ikke hører til uden at dispensation fra
DBU eller DGI er bevilget. Hvis der skal søges dispensation til en spiller, skal
der rettes henvendelse til ungdomsudvalget.
Lån af spillere
Lån af spillere skal ske gennem et samarbejde mellem de implicerede trænere.
Som hovedregel gælder, at det er betalende medlemmer der anvendes til
kampe og stævner.
Hvis det er umuligt for et hold at stille hold til en kamp er det tilladt at låne
spillere fra andre hold i JIF - dog skal holdkort udfyldes med de faktiske navne
og alderstrin.
Det er ikke lovligt at låne spillere fra andre klubber jf. DBU og DGI’s
fællesbestemmelser i turneringer, dog er det lovligt til stævner, hvis holdet er i
bekneb.

Holdplacering
Enhver spiller skal træne på det hold der svarer til spillerens alder. Afvigelse fra
dette kan kun ske i samarbejde med ungdomsudvalg og implicerede trænere.

Afbud til stævner og kamp
JIF har tillid til og forventer, at der gøres en reel indsats for at stille hold til alle
kampe og stævner.
Hvis træneren vurderer, at der ikke kan stilles hold skal der rettes henvendelse
til kampfordeleren for at få kampen aflyst. Der henstilles til, at man begrænser
antallet af flytninger, og hvis det er uundgåeligt, melder ud i god tid.

Forældre
Trænerne opfordres til at orientere forældrene om DBU’s 10 Forældrebud, der
findes på DBU’s hjemmeside – www.dbu.dk
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Forsikringer
Klubben er forsikret under en fællesforsikring DIF og DGI har tegnet via
forsikringsselskabet TRYG. Læs mere om forsikringen på DBU’s hjemmeside.
Foreningen kan ikke tegne forsikring på personskade – disse skal dækkes af
egen fritids/ulykke-forsikring.

Arbejdsdage
Klubben prøver så vidt muligt at afholde to arbejdsdage årligt, hvor diverse
praktiske opgaver ude og inde klargøres. Weekenderne bidrager også til socialt
samvær, så klubben bestræber, at så mange som muligt af klubbens
medlemmer, samt forældre deltager i arbejdet.

Indendørssæson
Indendørssæsonen foregår i Juelsminde Hallerne. Sæsonen starter i uge 43.

Udlandsture
Hvis et hold ønsker at tage på en udenlandstur, så bakker klubben op om det.
Der er mulighed for at søge tilskud via Støtteforeningen, samt ved at yde et
stykke arbejde for klubbens samarbejdspartnere. (Aftales med bestyrelsen)
Bestyrelsen skal ind over arrangementet, da spillerne er af sted under JIF regi.
Der findes en drejebog for udlandsture udarbejdet af trænere, der tidligere har
været tovholdere på udlandsture. Kontakt bestyrelsen.

Stævner
Hvis et hold ønsker at tage på en udenlandstur, så bakker klubben op om det.
Der er mulighed for at søge tilskud via Støtteforeningen, samt ved at yde et
stykke arbejde for klubbens samarbejdspartnere. (Aftales med bestyrelsen)
Bestyrelsen skal ind over arrangementet, da spillerne er af sted under JIF regi.
Alle stævner betales som udgangspunkt af spillerne selv. Der er dog et par
undtagelser: Ca. halvdelen af spillergebyret til Vildbjerg Cup dækkes af JIF.
Derudover betaler JIF stævnegebyr ved deltagelse i de lokaler klubbers (Rårup,
Barrit, osv.) sommerstævner.
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Der er mulighed for at søge om tilskud ved JIF’s Støtteforening til
stævner, JIF ikke yder tilskud til.

#Allehartalent
#alleharTalent er et koncept, hvor JIF tilbyder ekstra træning på udvalgte dage.
Formålet er at give alle muligheden for at udvikle sig så meget som muligt med
udgangspunkt i det niveau, spilleren har ved start.
Træningerne indeholder blandt andet:


•
•
•
•
•

træningspas med høj kvalitet
individuel fokus i et godt læringsmiljø
mere fokus på individuelle færdigheder
mere fokus på individuelle fysisk evne
mere niveaudeling
højere krav om spiller engagement
målmandstræning

Det er gratis og for alle – ingen er for ”dårlige” til at være med. Eneste
adgangskrav er lysten til at lære nyt/mere.
Forud for hver sæson – udsendes invitationer til dette – og der er bindende
tilmelding.

Kontingent
Forudsætningen for at deltage i kamp og træning er at der er betalt kontingent.
Der betales kontingent 3 gange om året. 2 gange for udendørssæsoner og 1
gang for indendørssæsonen.
Frivillige trænere og ledere i JIF belønnes med personlig kontingentfrihed.
Kontingentfriheden kan videregives til et familiemedlem i ungdomsafdelingen,
hvis man ikke selv har mulighed for at benytte det.
Tilskud
JIF giver et til skud på 30 kr. pr. ungdomsspiller pr. udendørs sæson, til brug
for afholdelse af holdarrangementer hvis disse afholdes i klublokalet og
forplejning købes i kiosken. Tilskud skal anvendes i den sæson, det er tildelt.
Holdene står selv for afholdelse afslutningsarrangementer o. lign. Klubben er
behjælpelig med at bestille pokaler/medaljer. Henvendelse skal ske til
ungdomsudvalget.
Der kan aftales et fællesarrangement for ungdomsafdelingen – eventuelt tilskud
hertil fra foreningen tages der stilling til i hvert enkelt tilfælde.
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Til senioropstarten er klubben vært ved suppe efter træning.

Klubbens faciliteter
Klubhus
Klubben tilstræber, at der altid er en klubhusbestyrer.
Kiosken holdes, så vidt det er muligt, åben til al træning og kamp.
Har man et arrangement med sit hold man ønsker at bruge klubhuset til, aftales
det med klubbestyreren. Kontaktinfo findes på hjemmesiden.
Det er i alles interesse at klubhuset fremstår rent og ryddeligt. Derfor skal
trænere/ledere sætte et godt eksempel for deres spillere hvad det angår.
Rygning og adgang med fodboldstøvler er STRENGT FORBUDT.

Omklædningsrum
Ved hver sæsonstart udarbejdes der af klubben en oversigt over hvilke
omklædningsrum de forskellige hold er blevet tildelt til træning.
De tildelte omklædningsrum til træning og kampe SKAL overholdes.
Kampfordeleren tildeler omklædningsrum til hjemmekampe.
Der gøres dog opmærksom på, at ens tildelte træningsomklædningsrum i
enkelte tilfælde kan være optaget af et andet hold, hvis der er mange kampe på
samme tid. Man kan derfor enten blive henvist til et andet omklædningsrum
eller dele med andre.
Rygning og adgang med fodboldstøvler er STRENGT FORBUDT.
Klubben er ikke ansvarlig for opbevaring af personlige ejendele.
Tøj
I vaskekælderen er klubbens spilletøj opbevaret. Hvert hold har et spillesæt
bestående af trøjer og bukser.
Taskerne er placeret på hylder med angivelse af hvilket hold tasken tilhører.
Tøjet er i klubfarven rød.
Til alle turneringer og stævner hvor man stiller op i JIF´s navn skal holdet spille
i rødt.
Klubben sørger for al vask af klubbens tøj.
Efter hver kamp stilles tasken med tøj ned i vaskekælderen. Tasken stilles lige
indenfor døren, så de kan se, at der er tøj, der skal vaskes.
Klubben sørger IKKE for vask af tøj i indendørssæsonen.
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Baner
I udendørssæsonen anvendes dels JIF’s baner samt kunststofbane på Hellebjerg
i forårsopstarten.
Alle baner har et nummer som kan ses på baneoversigten i klubhuset eller i
materialeskuret. Ved indgangen til klublokalet hænger opslagstavle med
kampoversigter – her er påført hvilke baner der skal spilles på.
Dette SKAL overholdes.
Der er lagt en overordnet plan for banerne så de slides lige meget. For 11mandsholdenes vedkommende forsøges alle kampe lagt på bane 1, hvis vejr og
vind tillader det.
Derudover er der udarbejdet en oversigt over, hvilke baner de enkelte hold
træner på. Oversigten hænger sammen med baneoversigten.
På bane 4 er lysanlægget. Det tændes med nøgle på masten i hjørnet over mod
rådhuset. Nøgle udleveres af bestyrelsen. Husk at slukke efter brug. Der er et
ur på så lyset slukker med 5 min. forsinkelse.
Materialer
Klubben stiller alle materialer til rådighed for trænerne eksempelvis
overtrækstrøjer, bolde, kegler osv.
Mangler du materialer til dit hold bedes du kontakte materialemanden – se
kontaktinfo på hjemmesiden.
Det er kun materialemanden, der kan købe ind for klubben. Alle indkøb uden
forudgående aftale med ham refunderes ikke.
I materialeskuret som er placeret nede på banerne, forefindes bolde, kegler og
overtrækstrøjer, som det enkelte hold har brug for.
Alt udlån af materialer og tøj aftales med bestyrelsen.
Specielt vedr. drikkedunke:
Af hygiejneårsager er det besluttet, at alle selv medbringer egen drikkedunk til
træning og til kampe. Alle klubbens drikkedunke er afskaffet.
Se mere info om dette på:
http://infolink2003.elbo.dk/dbujylland/Dokumenter/doc/11353.pdf
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Trænere
Opførsel og etik
Vi forventer, at alle trænere er med til at sætte et godt eksempel for spillerne
på alle områder.
Optræd gæstfrit, du er klubbens repræsentant.
Under kamp forventer klubben selvfølgelig at din optræden vil være sportslig
korrekt, samt at du tager et ansvar for hvad der sker på banen.
Hvis man er træner for det modsatte køn må man ikke være i omklædningsrum
når der klædes om og bades.
Den fysiske kontakt mellem træneren og spilleren må kun være relateret til
fodboldspillet.

Sæsonopstart/Information
Giv forældrene så meget information som muligt, og så tidligt som muligt. Husk
at informere dem om JIF’s hjemmeside – her er tingene altid opdateret.
Ved opstart giv dem en oversigt over sæsonens kampe, evt. påsat navne til
kørsel.
Hold gerne et møde en af de første træningsdage. Klubben giver en kop kaffe.
Sørg for at få navn, adresse, fødselsdato (for ungdomsspillere) telefon og mail
på alle spillere.

Kontaktperson
Til alle ungdomshold er der tilknyttet en kontaktperson fra ungdomsudvalget.
Du kan på hjemmesiden se hvem der er kontaktperson for dit hold.
Det er vigtigt du gør brug af kontaktpersonen, hvis der er det mindste. Der kan
være meget at holde styr på – især som ny træner.
Kontaktpersonerne deltager gerne i opstartsmøder med forældrene.
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Kamp
Mød op i god tid til kampene.
På hjemmebane vis dommer og udehold på plads. Giv udeholdet bolde til
opvarmning samt et kampkort..
Kampkortene udleveres til hver træner forud for sæsonen af kampfordeleren.
Det er kun ved 7- og 11 mands kampe, at kampkort skal udfyldes Efter kampen
afleveres kampkortet i postbakken i klubhuset. Inden en time efter kampen skal
resultatet ringes/indtastes for 5-, 7- og 11-mands.
Vejledning til indberetning af resultat findes på kampkortet.
Kørsel
Der køres i private biler til alle udekampe, når det er almindelige
turneringskampe.
Der kan eventuel søges kørselsgodtgørelse til DBU kredskampe og DGI
Landsmesterskab via Støtteforeningen.

Kursus
Ønsker du at komme på et kursus, så skal du kontakte bestyrelsen inden
tilmelding.
Alle relevante kurser betales som udgangspunkt af klubben – andre udgifter
som fortæring og ophold er for egen regning.

Opslagstavle og billedtavle
Der er en opslagstavle ved indgangen til klublokalet til fri afbenyttelse der har
relevans for klubben. Derudover findes der en billedoversigt over klubbens
trænere og ledere.
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