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Jerne IF – Byder dit barn og jer forældre velkomne!







Forældreopbakning og forældrehjælp er en uundværlig del i
vores klub.

Vi er en relativ lille klub og tager glædeligt i mod så meget forældrehjælp
som muligt til vaskeordninger, kørselsordninger, samt hjælp ved diverse
sportslige og sociale arrangementer.

Det er en rigtig god måde at være med til at skabe sociale relationer og
klub liv, og ikke mindst engagere sig i sit barns sportslige udvikling.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte et af vore medlemmer
af Pigefodboldudvalget (PFU). Kontakt informationer står på forsiden.

Tilmelding til hold i Jerne IF Pigefodbold:

For at tilmelde dig et hold i Jerne IF Pigefodbold skal du være medlem af
Pigefodbold på www.JerneIF.dk.

Hvordan bliver jeg medlem?:

For at blive medlem skal du på www.JerneIF.dk klikke på pigefodbold og
derefter på ”bliv medlem” til venstre på siden. Herefter skal du følge
vejledningen og oprette en profil i udøverens navn med tilhørende
brugernavn og password. Oprettelsen af en profil skal kun gøres ved
første tilmelding. Herefter er du klar til at tilmelde dig selv eller dit barn et
hold.

Hold tilmelding:

For at tilmelde dig et hold i pigefodbold afdelingen skal du på
www.JerneIF.dk klikke på pigefodbold og derefter på ”tilmelding” til
venstre på siden. Herefter skal du følge vejledningen og under ungdom
(U9-U18) eller Senior vælge det som udøveren skal tilmeldes. Når du har
valgt et hold kan du se trænings tider og priser. Herefter kan du gå til
betaling. Der kan betales med Dankort, Visa, Visa elektron og
Mastercard.



Gode råd

Du kan som forælder gøre meget – og du skal gøre det!  En positiv
adfærd fra din side er vigtigt, hvis det skal være sjovt at spille fodbold.

 Selvfølgelig er det aldrig sjovt at tabe, men lad være med at tildele
dommeren skylden for nederlaget..

 Sæt fokus på spillet frem for resultater, holdet kan have spillet
godt selvom det tabte.

 Tænk på holdet frem for at fremhæve dit eget barn.

 Kom med positive tilråb ellers skal du bare tie stille

- Hjælp andre forældre med at få samme holdning

 Glæd dig over at dit barn er med i et forpligtigende fællesskab.

 Lad træneren styre holdet også selvom at du måske har et bedre
overblik.



DBU’s 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!!!


