
 

Træner/Leder hæfte  
 
1. Turnering 
 
Sæsonen udenfor hører under DBU. En efterårs, og en forårs sæson, og alle informationer findes 
på DBU´s hjemmeside. Her kan du læse om alt fra puljer, resultater, turneringsformer, spilleregler 
og du kan lave sin egen profil på siden efter interesser. 
Resultatindberetning, DBU tast selv 70 10 05 50, Internet www.dbu.dk. Der findes også en app til 
smartphones, som er meget nem at bruge. Bare søg på DBU i Appstore eller Google play 
 
Kampfordeler: Kenneth Wittenkamp. 22 40 98 65 wittenkamp82@hotmail.com 
  
 
 
2. Indendørs sæson 
 
Her kan alt information findes på DBU´s hjemmeside: www.dbu.dk  
 
Kampfordeler: Kenneth Wittenkamp. 22 40 98 65 wittenkamp82@hotmail.com 
 
 
 
3. Stævner 
 
Klubben støtter ét stævne pr. kvartal. Man finder selv stævnerne, og tilmelder selv og sender 
efterfølgende bilag for udlæg til kasserer Claus Erdmann claus_post@hotmail.com , der 
efterfølgende refunderer. Man kan prøve at søge dispensation til et stævne mere, hvis man 
eksempelvis har fået stor tilgang indenfor en kort periode. Man kan lave en gratis profil på 
www.staevner.dk , hvor man kan se en masse af de stævner der bliver udbudt. Det er en god 
måde at holde sig opdateret på. 
 
4. Sportslig ledelse 
 
Hvis der er spørgsmål ang. det sportslige, herunder hjælp til den daglige træning, trænings øvelser, 
afholdelse af forældre møder, afvikling af hjemmekampe, problemer med spillere/forældre. 
Trinleder Senior:  Søren Thalund  Tlf: 25277874 Mail: sthalund@hotmail.com 
Trinleder Senior: Peter Larsen    Tlf: 22759374 Mail: peterfhk@gmail.com 
Trinleder U5-U12:  Jan Autzen Laursen  Tlf: 21260007 Mail: janautzen@gmail.com 
Trinleder U13-U19: Søren B Rasmussen  Tlf: 60133075 Mail: sbergenhammerr@gmail.com 
Der findes også en øvelses bank på www.dbu.dk og på www.dgi.dk.  
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5. Materialer 
 
Bolde, overtræks veste, og toppe findes i boldeskabe i containeren ved siden af klubhuset. Kegler, 
motorik stiger mm. findes ligeledes i containeren. Det er vigtigt at jeres boldskabe altid er aflåst, 
også mens i træner. Tæl jeres materialer før hver træning, så i ved hvad i skal have med tilbage 
igen. Husk at tælle materialer når træningen stopper, så vi ikke glemmer noget på banen. 
Materialeansvarlig:  Svend Erik Kristensen Tlf: 21455210 Mail: sekristensen@hotmail.com 
   Frank Jensen   Tlf: 22638182 Mail: diechmann@gmail.com   
 
7. Klubhus og omklædningsrum 
 
Fodboldstøvler må ikke bankes af på flisearealet – de opstillede børster skal benyttes. Vask af 
fodboldstøvler skal foretages ved de udendørs kummer – inden de tages med indenfor 
Træneren har ansvar for, at spillerne overholder reglerne for benyttelse af omklædningsrum og at 
der hersker ro og orden før og efter træning og kamp. Hvis man ønsker at bruge klubhuset til 
forældre møder eller andet, kontakt da klubhus bestyrer: Frank Jensen 22638182  
diechmannjensen@gmail.com. Hvis man ønsker en nøgle til omklædningsrum og bold container, 
er det også Frank Jensen, man skal have fat i. 
 
8. Tøjvask 
 
Der er vaskemaskine i klubben til tøj vask. Tasken med tøjet stilles ved døren til vaskeriet, 
hvorefter det vil blive vasket og stillet tilbage i årgangens skab. HUSK at have tydeligt navn på 
taskerne. Brug de sorte sække/poser til vådt tøj. 
 
9. Kørsel 
 
Hvis det samlede km tal overstiger 40 km. ifm. udekampe, kan man få kørselsgodtgørelse af 
klubben. Der påregnes 1 bil pr. 3 spillere, og det er kun de km. udover de 40, der ydes godtgørelse 
for. Dette er kun gældende for turneringskampe, og ikke for stævner. 
 
10. Tilskadekomst 
 
Alarmer Falck, hvis du skønner, at uheldet/skaden kræver akut lægebehandling. 
Det er lederens/trænerens ansvar: 
* At den tilskadekomne bliver ledsaget til skadestuen 
* At den tilskadekomnes pårørende snarest bliver underrettet om uheldet og om muligt ledsager 
tilskadekomne til sygehus/skadestue 
* At få tilskadekomne samt ledsager orienteret om Falck også kan påtage sig hjemtransport 
efter eventuel behandling på sygehus/skadestue 
Ved uheld, der medfører indlæggelse på sygehus, skal bestyrelse underrettes. 
Falck tlf. nr. 70102030 
Falck - Kunde nr.: 3087444 
Anlægsnummer: 450028420 
Kontraktnr.: 451311796 
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11. Kasserer 
 
Hvis du har udlæg for stævner, kørsel eller materialer kan du få pengene tilbage via klubbens 
kasserer Claus Erdmann. (hvis det er aftalt med klubben) Hvis du har spørgsmål vedrørende 
dækning og anden økonomi er det også Claus du skal have fat i. Kasserer Claus Erdmann. Mail 
claus_post@hotmail.com 
 
12. Kurser 
 
Klubben er meget åben for at trænere og ledere deltager i kurser, så vi hele tiden udvikler vores 
faglige kompetencer. DBU udbyder en masse kurser, og klubben udbyder også af og til selv kurser 
gennem DBU, så det foregår på klubbens anlæg. Tjek DBU’s hjemmeside under kurser. Kurser 
søges gennem den sportslige ledelse. 
 
13. Kontingent 
 
Det er vigtigt at afdelingslederne i samarbejde med Erik Duer får kontingent fra spillerne. Hvis der 
kommer en ny spiller, er det god tone at lade denne prøvetræne 2-3 gange, og derefter beder dem 
foretage indmeldelsen via FfF’s hjemmeside www.fredericiaff.dk  
Hvis spillerne ikke er meldt ind kan de ikke spille kampe! Kun indmeldte spillere er tilgængelige for 
holdkortindberetter og kampklar. 
Erik duer skriver to gange årligt til afdelingslederne omkring restancer i forhold kontingent, og hvis 
det er tilfældet, tager man en snak med forældrene. Hvis det er en spiller der ikke har været der i 
lang tid skriver man dette til Erik Duer. Kontingent: Erik Duer tlf. 25445137. Mail. 
famduer@msn.com 
 
14. Deadlines 
 
Vær opmærksom på de mails der kommer med deadlines. De kommer oftest til afdelingslederne 
som så skal kommunikere det ud på deres årgang. Det kan være tilmelding af hold, eller ønske 
mht. træningsdage og træningstider. Det kan være deadlines på tilmeldinger til stævner eller 
kurser. Oftest bliver afdelingslederen kontaktet og denne orienterer så sine trænere. 
 
15. Sponsorater 
 
Har i forældre som gerne vil hjælpe med et tøj sponsorat, eller i selv gennem jeres firmaer har 
mulighed for det, tager klubben meget gerne imod sponsorater. Klubben har en tøj aftale med 
Puma, således er der bestemte regler og priser. Har i en kontakt eller vil gerne høre mere om 
sponsorat, så sponsorudvalget på mail: sponsor@fredericiaff.dk 
 
16. Kunststof bane 
 
Alt brug af kunststofbanen uden for planlagt træningstid skal bookes. Det gælder også 
turneringskampe, træningskampe mv. Kontakt Torben Andersen på torbena36@gmail.com 
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Kontaktpersoner: 

 
Banefordeling:  
Kim Petersen   Tlf:  20922482 Mail:  kim.boeje@youmail.dk 
Bjarke Holm Jensen Tlf: 41266932 Mail:  bjarkeholm@jensen.mail.dk 
 
Cafeteria/klubhus: 
Frank Jensen  Tlf:  22638182 Mail: diechmannjensen@gmail.com  
   
Kampfordeler udesæson:  
Kenneth Wittenkamp Tlf: 22409865  Mail:  wittenkamp82@hotmail.com 
 
Kasser: 
Claus Erdmann  Tlf 267776709 Mail:  claus_post@hotmail.com 
    
Formand: 
Jesper Kongsted  Tlf: 20995617 Mail:   jesper_kongsted@gmail.com 
  
Trinleder Senior: 
Peter Larsen   Tlf:  22759374 Mail:  peterfhk90@gmail.com 
Søren Thalund  Tlf:  25277874 Mail: sthalund@hotmail.com 
 
Trinleder U6-U9 
Jan Autzen Laursen   Tlf:  41266932 Mail: bjarkeholm@jensen.mail.dk 
 
Trinleder U10-U19 
Søren B Rasmussen Tlf: 60133075 Mail: sbergenhammer@gmail.com 
 
Materialer:  
Svend Erik Kristensen Tlf:  21455210 Mail:  sekristensen@hotmail.com 
 
Vask af spillertøj: Frank Jensen 22638182 Mail:  diechmannjensen@gmail.com 
 
Sponsorat spillertøj:   
Sponsorudvalget     Mail:  sponsor@fredericiaff.dk 
 
Trænertøj: 
Svend Erik Kristensen Tlf:  21455210 Mail:  sekristensen@hotmail.com 
 
Kontingent: 
Erik Duer   Tlf:  25445137  Mail: famduer@msn.com 
 
Hjemmeside/Facebook: 
Svend Erik Kristensen Tlf:  21455210 Mail:  sekristensen@hotmail.com 
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Arrangementer ungdom:  
Kim Petersen   Tlf:  20922482 Mail:  kim.boeje@youmail.dk  
 
 
Opdateret: 11. April 2022 
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