VELKOMMEN

Forventninger

Når man spiller fodbold i Nibe Boldklub, bliver både dit
barn og dig som forældre en del af et stort forpligtende
fællesskab.

Det er naturligt, at man som forældre, har nogle forventninger til klubben, og at klubben, har nogle forventninger til forældrene.

Nibe Boldklub er en breddeklub. Det betyder, at vi har
plads til alle og alle træner og spiller kampe på lige fod.
Ingen sidder på bænken mere eller mindre end andre.
Det har vi ledere og trænere givet hinanden vores ord
på, for på den måde sikrer vi udvikling, engagement og
ikke mindst glade børn og forældre.

Som forældre kan du forvente:

Har man det talent, der skal til for at komme videre, har
vi i vores samarbejdsklubber AaB og Fortuna Hjørring
på hhv. drenge og pigesiden fantastiske muligheder for
at videreudvikle det. Vi vil til enhver tid støtte op om de
spillere, der vil søge lykken.
I Nibe Boldklub skal glæden ved at spille fodbold altid
være i fokus. For de mindste i børneafdelingen (U5-U9)
er boldspillet en leg, hvor der er plads til at finde firkløvere i græsset eller se en sjov sky på den blå himmel.
Og altid ledet af engagerede og forberedte trænere.
Med alderen i ungdomsafdelingen fokuseres der mere
og mere på teknikken og den målrettede træning, hvor
øvelse gør mester.
Men uanset alder og formåen, skal det ALTID være glæden ved fodboldspillet, der driver værket.



At klubben støtter op om dit barn og om holdet.



At alle på holdet har en bold at træne med og
at der er spilledragter til alle.



At holdet har engagerede, motiverede og velforberedte trænere.



At der er styr på tingene i klubben.



At vi hele tiden vil udvikle klubben.



At vi altid vil give vores trænere den bedste
træneruddannelse de ønsker.

Nibe Boldklub er ikke en fritidsordning. Den del er der
andre, der er langt bedre til end os.
Dermed også sagt, at når dit barn vil spille fodbold hos
os, så har du som forældre også en pligt til at deltage.

Som klub forventer vi, at du som forældre:


Bakker op omkring dit barn, holdet og klubben.



Tilbyder din hjælp til klubben og holdet.
Vi har lavet et holdkort med FORÆLDREHOLDET, som sættes i forbindelse med de halvårlige forældremøder.

Flere årgange har bundne årlige opgaver, fx med salg
af julekalendere, fodboldskole, salg af juletræer og fyrværkeri o.m.a.

De 10 forældre bud
1.

Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker
det.
2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv
ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg
ikke at påvirke ham/hende under kampen.
5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser
ikke hans/hendes afgørelser.
6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage –
pres ikke.
7. Spørg om kampen var spændende og sjov –
ikke kun om resultatet.
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv
ikke.
9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om
initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan
afklare ambitioner og holdninger. Du behøver
ikke andre forudsætninger for at tage del i
klubbens liv, end lyst og engagement.
10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

Træningsprincipper
Træningen tilrettelægges på sådan en måde, at den tilgodeser udviklingen af spillernes motoriske og fodboldtekniske færdigheder. Gennem træningen skal det
understøttes, at fodbold er et holdspil, men et holdspil,
hvor der også en god plads til individet Bolden skal
være med i alt, og de enkelte træningsøvelser tilpasses
alder og niveau.

Kontingent
Der opkræves kontingent to gange om året. I foråret og
i efteråret. Hvornår det præcis sker, afhænger af årgangen. Betalingen er meget vigtig. Hvis man ikke har
betalt kontingent, kan man ikke deltage i træning og
kamp, før restancen er ude af verden.
Er man ikke medlem af Nibe Boldklub, skal man ved
start af hhv. forårs- og efterårssæsonen tilmelde sig
og betale online via hjemmesiden www.nibeboldklub.dk.
Kontingentsatserne er pr. 1. januar 2017 (halv-årligt).
U5 – U6 drenge og piger
350 kr.
U7 – U8 drenge og piger
420 kr.
U9 – U13 drenge og piger
570 kr.
U14 – U19 drenge og piger
620 kr.
Senior
690 kr.
Oldboys
320 kr.

Niveauopdeling
I de yngste årgange er det altoverskyggende tema legen med bolden. Derfor er der ingen niveauopdeling
for U9 og yngre.
Fra og med U10 vil børnene have store færdighedsforskelle. Der opdeles ud fra disse spilleregler:
Det trænernes ansvar, at niveauinddeling fra U10 sker
alene af hensyn til spillernes udvikling, og sker åbent
og konstruktivt over for spillerne.
Holdet skal matches efter spillernes evner, og målet er,
at den enkelte spillers behov og ønske tilgodeses
Børnene træner så vidt muligt sammen med klassekammeraterne i børneafdelingen.
Spillerne niveaudeles efter princippet 25-50-25 fra U9
ifølge retningslinjerne fra DBU.
Fra og med U9 vil børnene have store færdighedsforskelle. Børn med 4-5 års fodbold i benene vil ofte have
en udviklet teknik og også have en spirende forståelse
for spillets taktiske udfordringer. Derfor har disse børn
nu andre udviklingsbehov i forhold til begynderne på
dette alderstrin. Nu træder 25-50-25 reglen i kraft.

25 % af tiden bør spillerne udfordres af spillere under
deres eget niveau, 50 % af tiden af spillere på deres
eget niveau og 25 % af tiden af spillere over deres eget
niveau. Denne tommelfingerregel har vist sig, at kunne
skabe et stimulerende og udviklende miljø.
Til kamp og stævner
For alle hold, uden undtagelse, er fordelingsnøglen
mellem at spille og være udskifter, at alle spillere i løbet
af en kamp skal deltage aktivt i kampen (dvs. befinde
sig inde på banen) i min. halvdelen af kamptiden. Det
kalder DBU for HAK-princippet (Halvdelen Af Kampen).
Tænk altid over om det nu altid er bedst, at starte med
det ”bedste” hold til hver eneste kamp.

Pædofili
Nibe Boldklub prioriterer børns sikkerhed mod pædofili
under deres udøvelse af idræt i idrætsforeningen meget højt. Vi overholder lovgivningen. På klubbens hjemmeside kan du læse mere omkring klubbens procedurer m.m.

Prøvetræning

VELKOMMEN
Nibe Boldklub af 1919

En ny spiller har ret til 4 prøvetræninger, hvorefter spilleren skal beslutte, om han eller hun ønsker at fortsætte i Nibe Boldklub.

Det sociale
Det sociale er et yderst vigtig element for børnene.
Nibe Boldklub ser gerne, at forældre arrangerer fælles
spisning i klubhuset, en grillaften på terrassen, Gamenights og andre hyggearrangementer i klubhuset. Eller
måske en fælles tur til stranden, Rønbjerg eller Fårup.
Hver årgang har af boldklubben fået et budget til fælles sociale arrangementer. Det dækker næppe alle ønsker, men er et godt tilskud.
Det SKAL være glæden til fodbolden, der driver ”værket”. Glæden og det sociale samvær opnås også ved at
I, som forældre og familie, engagerer Jer i aktiviteterne
i klubben.

Nibe Boldklub af 1919
Hobrovej 38
9240 Nibe
www.nibeboldklub.dk

