Samarbejde med andre klubber. Da vi er en lille klub, har vi valgt at
samarbejde med andre klubber. Det giver mulighed for at lave 11mandshold + 7-mandshold inden for hver aldersgruppe, hvilket vi ikke
kunne klare alene. Samarbejdet giver også vores spillere mulighed for
stadig at udvikle sig, uden at skulle søge til klubber uden for kommunen.
Rebild Syd er et samarbejde mellem Haverslev, Ravnkilde, Rørbæk og
Nørager (Piger fra U-11 og drenge fra U-12)- se også http://www.rebildsyd.dk/
På øvrige hold samarbejder vi med Ravnkilde.

Velkommen i HIF - pige- og
drengefodbold
www.haverslev-if.dk
Vi vil gerne med denne folder byde jer hjertelig velkommen til Haverslev
Idrætsforening. I marts 2011 lavede vi en ny struktur som ser således
ud:
Bestyrelsen

Forældrene laver selv kørselsordning til træningen.

PR-gruppen

Forældresamarbejde. Klubben ville aldrig kunne fungere uden at
forældrene giver en hånd med. Vi tilstræber at fordele arbejdet på flest
mulige. Træner, hjælpetræner, holdleder, frivillig dommer, hjælp til
arrangementer – det er op til dig……

Sponsor /
indkøb

Børneattest. HIF indhenter en børneattest på alle trænere, instruktører
og holdledere, som har kontakt med børn under 15 år.

Sportsudvalget

Badmintongruppen

I Haverslev If har vi det sjovt sammen …….

Kontingent

Arrangement
-gruppen

Hjemmeside. Har du en sjov historie eller nogle gode billeder så kontakt
endelig Birgitte Hansen, roldvej137@mail.dk
så vi kan få vores hjemmeside gjort endnu mere spændende, for det
bliver den kun hvis DU også giver et bidrag.
Valg. Hvert år først i oktober måned afholdes der valg til alle klubbens
sports-grupper. Det er her, at du som forældre kan få indflydelse på
klubbens virke. Vi håber på stor opbakning til dette, da en forening kun
kan eksistere med hjælp fra forældrene.

Økonomigruppen

Fodboldgruppen

Gymnastikgruppen

Løbegruppen

Volleyballgruppen

Med venlig hilsen
Fodbold-gruppen Haverslev IF
Claus Simonsen, 60802844, claus.simonsen@munters.dk
Merete Elkjær, 30286721, merete@elkjaer-as.dk
Udenfor gruppen
Joan Straarup (Bestyrelsesmedlem), 61301277, ijost@rebild.dk

Målsætning
I HIF vil vi:
 lære dig at spille fodbold
 arbejde på at alle synes det er sjovt at spille fodbold
 give dig en masse sjove og gode oplevelser i klubben.
 skabe en god klubånd for spillere, trænere, forældre m.m.
 skabe et godt samarbejde mellem udvalg, trænere og forældre
Omgangstone. Vi vil gerne lære vores spillere at omgås hinanden med
gensidig respekt. Denne respekt gælder også over for modstandere,
trænere, dommere samt andre personer med møder med klubben. Husk
på, at du repræsenterer HIF, når du er ude og spille kamp, gør det derfor
på en værdig måde.
Fair play. Gå altid forrest i kampen for fair play, både på banen og på
sidelinjen.
Forældremøder. Ved sæsonstart afholder træneren et forældremøde for
holdet, hvor vi fortæller lidt om klubben samt trænerens mål for
sæsonen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt bakker op om
disse møder, da det samtidig er en måde at vise sin opbakning til
træneren/klubben.
Trøjevask. Til kampe stiller klubben spillertøj til rådighed, men vask af
tøjet går på skift mellem forældrene.
Kørsel til kamp. Kørsel til kamp går også på skift, og kan man ikke på
det aftalte tidspunkt, skal man selv finde en afløser blandt de andre
forældre, og give træneren besked. Når man kører til kamp, skal der min.
være plads til 3 spillere foruden sit eget barn.
PR. Til hver kamp er der en af forældre som er sat på til at skrive et par
linjer til vores hjemmeside, men må også gerne tage et foto eller to.
Efterfølgende sendes dette til Birgitte Hansen, roldvej137@mail.dk

Evt. frugt og kaffe. Der kan ligeledes være forældre som er sat på til at
sørge for lidt frugt til spillerne efter kamp. Og måske en kande kaffe til
forældre. Dette aftales på forældremøderne.
Skiftesko. Husk at børnene skal have skiftesko med til efter kampen.
Det er ikke rart at lægge bil til, hvis børnene bare hopper ind med
mudrede fodboldstøvler.
Drikkedunk. Drikkedunken bør have lige så fast plads i tasken som
fodboldstøvlerne.
Smykker. Ingen spillere må bære smykker, det er ikke nok at sætte tape
på f.eks. øreringe, dvs. TAPE MÅ IKKE BENYTTES.
Foto. Der bliver ofte taget fotos – både til træning og til kamp. Hvis man
ikke ønsker foto af barnet offentliggjort i klubbens foldere og/eller
hjemmeside, kontakt da venligst fodbold-gruppen.
Forsikring. Vi har ingen fritidsulykkesforsikring, der dækker spillerne. Vi
anbefaler derfor at forældrene tegner en på deres børn.
Kontingent. For udendørssæsonen betales kontingent én gang september. For indendørssæsonen betales én gang - januar.
Fodboldstart. Vi har “Fodbold for minier” fra 3-4 års alderen, men rigtig
fodbold starter vi først med i 5-6 års alderen. Ved de yngste årgange
bliver der lagt vægt på leg og social samvær, og knap så meget på de
sportslige præstationer. Når man bliver ca.9-10 år vil der blive lagt mere
vægt på det sportslige. Når man starter, anbefaler vi at man anskaffer sig
fodboldstøvler og benskinner. Det er selvfølgelig i orden med brugte
støvler.
Kamp. De første år starter man med at spille 3, 5 og 7 mands fodbold.
Fra 12-13 år er det mest almindeligt, at man også spiller 11 mands
fodbold.

