REGLER FOR BENYTTELSE AF SIK BOLDRUMMET

"Der er kun adgang i BOLDRUMMET for trænere og ledere"
For at få adgang til bold/materialerummet anvendes en personlig nøglebrik. Nøglebrikken udlånes
af kampfordeler Poul Bach Nielsen. Vigtigt at passe på sin nøglebrik. Hvis man stopper, som træner
eller leder, skal brikken retur til Poul Bach Nielsen. Hvis der er nogle, der mangler en nøgle til
boldrummet så kontakt venligst Poul Bach Nielsen direkte.
I bold/materialerummet opbevares materiel og udstyr til udøvelse af FODBOLD. For at sikre, at det
nødvendige materiel og udstyr er til rådighed hver gang det skal bruges, er der nogle enkle regler,
der skal følges af alle brugere:
1. Boldrummet er et område for trænere og holdledere - IKKE spillere, forældre med videre.
2. Boldpumpe med luftpistol. Korrekt luftpåfyldning sker ved at sætte nålen lodret ned i
bolden. Ikke vride – ikke dreje. Nålen trækkes lodret op igen. Slut. Sættes forsigtigt på
plads. Alt for mange nåle går tabt pga. forkert brug.
3. Boldrummet er kun åben, når der befinder sig trænere eller holdledere inde i selve rummet.
Sidste mand/kvinde der forlader boldrummet låser og lukker døren efter sig, uanset årsag BEGGE døre lukkes om nødvendigt.
4. Man tager udstyr med på banerne, som man skal bruge. Kun det nødvendige/passende.
ALT leveres tilbage i samme stand og antal. Placeres/returneres hver gang på rette plads.
Evt. overdragelse af materiel fra en træner til en anden sker i boldrummet.
5. Hold styr på udstyr/materiel under træningen. Hvis bolde sparkes over hegn eller bare vækhentes den/de med det samme. Ingen ”slinger”. Inden den sidste kamp sættes i gang
samles alt udstyr, løse bolde samles i net, veste på ringe, kegler samles etc. Lav fælles
optælling, seriøst og ansvarligt hver gang. En del af fællesskabet – alle tager ansvar. Alle
spillere deltager i denne indsamling. Jo hurtigere jo mere spilletid til sidst. Involvering i
dette bringer ansvarlighed og ordentlighed med – og fra en tidlig alder. ”Farvel og tak for i
dag” - skal ikke ske før ALT er samlet og talt op.
6. Når man er færdig med træningen og tilbage ved boldrummet, sørger man for at bolde,
trøjer, kegler m.v. er ryddet på plads og døren er lukket og låst hver gang.
7. Ryd op efter hinanden. Opleves uorden, så giv lyd, så de ledere kan kontaktes og derved få
en fornøden introduktion og instruktion af SIK bestyrelsen.
8. Ingen trænere og ledere skal have bolde, kegler m.v. liggende i deres private biler for at
overnatte en dag eller to. Det er ikke i orden. I bedes alle tjekke og få returneret nu.
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i Stensballe IK fodbold
”Sammen skaber vi klubben”
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Opsummering:

Inden man går i gang med de afsluttende øvelser eller f.eks. spil til mål, før træning slutter, så få
samlet alt materiel sammen i tasker og net og tæl op. Er alt tilstede, ellers må alle ud at lede. Ingen
går ikke i gang med at spille, inden alle bolde, kegler, veste er samlet! Det lærer den/de, der sparker
bolden ud i hegnet - straks at hente den, ellers går det ud over træningen og det ”sjove” til sidst.
Det betyder, at trænerne ikke står alene, når træningen er slut, og der evt. mangler bolde med mere.
I værste fald har trænerne travlt og får slet ikke talt op!
Det gælder også indendørs fodbold, hvor boldene skal samles, tælles og returneres i boldrummet.
Næste træner/trin kan selv hente det antal bolde og veste han/hun vil bruge, således at en kæde
”rodebutik” ikke opstår. Gruppe 2, 3 har ingen anelse om, hvor mange bolde og veste de første trin
hentede frem og hvor det blev taget fra!
Ryd op efter hinanden - opleves uorden m.m. så giv lyd, så vi sammen kan finde frem til de
trænere/ledere, der måske gør det forkert, så kan de få fornøden introduktion og instruktion.
Med sportslig hilsen – Bestyrelsen Stensballe IK fodbold

