
   

1 
 

Velkommen som ny forældretræner/leder i Stensballe IK   

 

Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i SIK. Som ny træner har du måske en 
masse spørgsmål, som vi her i dette velkomstbrev forsøger at give svar på. Kan du ikke finde 
svaret, eller mangler du vigtige informationer er du altid velkommen til at tage fat i 
administrationen i Stensballe, hvor kontaktinfo kan findes på Stensballeikfodbold.dk.  
 

Børneattest  
Som træner skal du udfylde en børneattest. Det er lovpligtigt for foreninger at indhente 
børneattester på trænere, hjælpere og ledere, der har med børn og unge under 15 år at gøre. 
Børneattesten fremsendes digitalt via den e-boks, som du straks skal godkende, hvorefter vi får 
svar fra Rigspolitiet.  
 

Chip til boldrum  
Du vil du få udleveret en personlig chip, som kan åbne boldrummet. Træneren er selv ansvarlig for 
chippen, og den er kun til personlig brug. Chippen skal afleveres den dag du stopper som træner i 
klubben.  
 

Træneraftale og trænersamtale 

Vi vil som klub gerne holde en trænersamtale, hvor vi kan afstemme forventninger for derefter at 
indgå en træneraftale.  
 

Forældretræner/leder  
Forældretrænergerningen i SIK er i vid udstrækning en frivillig opgave. Der skal trænere, 
trænerassistenter og holdledere til for at drive et hold og en klub. De ansvarlige trænere på hver 
årgang vil dog få træningstøj af klubben, træneruddannelser betalt af klubben og en 
kompensation i form af gavekort pr. halvsæson, hvis ikke der foreligger en anden personlig aftale. 
 

• Tilknyttet U6 - U8 gavekort på 500,-  

• Tilknyttet U9 - U10 gavekort på 750,-  

• Tilknyttet U11 - U12 gavekort på 1000,-   

• Tilknyttet U13 – U19 skal der laves personlig aftale 
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Gavekortene udbetales til alle forældre trænere og ledere ved sæsonafslutning, hvis de indgåede 
aftaler med klubben er opfyldt. Hvis man gerne vil lave yderligere for klubben, eller har endnu 
større ambitioner som træner, så kan der altid laves individuelle aftaler med klubben.  
 

Værdigrundlag  
Som klub har vi sat et overordnet mål: At vi vil være Horsens bedste fodboldklub at være barn og 
amatør i. For at vi kan blive det, skal vi være attraktiv for spillere og det kræver det gode trænere. 
Vi har 3 værdier vi som træner ønsker at du og dine spillere skal efterleve når I repræsenterer 
Stensballe Idrætsklub. Engagement, positivitet og ordentlighed. Vi mener, at spillerne har krav på 
en engageret træner, der går op i sit trænerjob og er velforberedt. Derudover er en af de vigtigste 
faktorer når du arbejder med børn og unge, at du er positiv og skaber glæde, så de trives og føler 
sig godt tilpas i dit selskab. At du er glad og positiv, skulle gerne smitte af på spillerne, så de finder 
en glæde ved at spille i Stensballe IK på netop dit hold. En sidste værdi vi ønsker I skal efterleve, er 
det at opføre sig ordentligt. Det gælder både overfor spillere og forældre, men også overfor 
modstandere, dommere etc.  
Vi håber du vil have disse tre værdier med i baghovedet når du arbejder med dine spillere i 
Stensballe og repræsenterer klubben. 
 

Fællesskab  
Fodbold er en holdsport og en vigtig faktor for at holdet og klubben fungerer optimalt, er at 
spillerne på de enkelte hold fungerer socialt. For at fremme det sociale på de enkelte hold, har vi 
som klub et ønske om, og gode erfaringer med, at spillerne efter træning og klæder om sammen. 
Her har de mulighed for at få snakket af efter træningen og de kan sammen følges tilbage til 
omklædningen.   

Vi håber at du som træner i SIK vil være med til at sætte rammerne for dit hold og lægge op til, at 
børnene klæder om i fællesskab. Spillerne lærer hinanden at kende på en anden måde end på 
fodboldbanen, hvilket er meget vigtigt for holdet. I stedet for at børnene bliver sat af og hentet 
direkte fra banen, opfordrer vi alle trænere til at tage en snak med forældrene, så der også er 
opbakning på hjemmefronten. Vi ønsker at gøre omklædning og bad til en lige så naturlig del af 
det at spille fodbold, som det var før i tiden og som det stadig ses i f.eks. svømmeverdenen i dag.  
 

Forældremøder  
SIK forsøger altid på, at der på alle årgange, holdes 1-2 forældremøder pr. år. Disse møder har vist 
sig som en god anledning til at få flere forældre involveret i klubben eller på den enkelte årgang. Vi 
vil opfordre dig som ny træner/trinleder at bede forældrene på din årgang om hjælp, så du får 
uddelegeret nogle af de mange opgaver det indebærer at være træner, så du kan koncentrere dig 
om spillerne. Du kan bl.a. lette dit arbejde ved at få en forælder til at stå̊ for kørselsliste, vask af 
spillertøjliste, kage/frugt liste og lign. Derudover kan det være der sidder forældre, der ønsker at 
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hjælpe med planlægning sociale arrangementer, opfyldning af vanddunke, opvarmning af 
målmænd osv. Alle opgaver, som er små, hvis man er mange hænder, men som kan fylde meget 
hvis du står selv med det hele.  
 

Kontingent  
Det er trinlederens ansvar at hjælpe med, at alle spillere på trinnet har betalt kontingent. Vi 
opfordrer alle trænere/trinledere til at minde forældrene (op til hver sæson) om at betalingen af 
kontingent skal ske online via kluboffice. Det er trænerens ansvar at bakke op om, at børn ikke kan 
få lov at deltage i træning/kamp, hvis ikke der bliver betalt kontingent. Inden turneringsstart skal 
klubben have tilsendt en liste over spillere der har betalt kontingent og dermed også kan stå til 
rådighed i sæsonen. Følg venligst op på denne liste i starten af sæsonen, så vi undgår spillere der 
falder fra halvvejs eller ikke vil betale når sæsonen er omme. En spiller der er i restance og ikke har 
betalt sit kontingent, kan ikke få udleveret sit spillercertifikat og dermed ikke starte i en ny klub før 
kontingentet er betalt. Det samme gælder for nye spillere i vores klub, der fra og med U10 skal 
aflevere et spillercertifikat fra deres gamle klub, for at sikre at spilleren ikke skylder kontingent.  

 

Nye spillere  
I tilfælde af tilgang fra nye spillere, har spillerne selvfølgelig lov til at prøve at træne med nogle 
gange før der opkræves kontingent. Vi håber at alle trænere/trinledere vil være med til at 
håndhæve dette og hjælpe klubben med at få indkrævet kontingent, da det er indtægtskilden der 
gør at klubben kan løbe rundt. I forbindelse med nye spillere henviser vi til klubbens hjemmeside, 
hvor du kan finde et velkomstbrev der enten kan udskrives eller sendes til den nye spiller.  

Husk at du som træner, ikke selv må kontakte spillere i andre klubber, for at få dem til at skifte 
til Stensballe IK.  
 

Baner  
Stensballe IK råder over 4 11-mandsbaner og en kunstgræsbane. Derudover er der kridtet op til, at 
man kan spille både 3-mands bagved kunstgræsbanen, 5-mands ved Brådhusvej og 8-
mandsfodbold på de samme baner som 11-mandsbanerne med undtagelse af opvisningsbanen. 

På næste side er der et overblik over banerne. 
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Bolde/materialer  
Træningsmaterialer, bolde mv. findes i vores boldrum med indgang fra siden af klublokalet. De 
yngste trin (3-mands) deler, som udgangspunkt, bolde med hinanden. Boldene er låst inde i skabe 
i boldrummet, og koderne udleveres, når man får tildelt sine bolde. Vi har regnskab over disse, og 
forventer at det samme antal er tilbage når sæsonen er slut. Klubben ser gerne, at hvert enkelt 
trin har egne bolde, veste og kegler, men det kræver at man finder en sponsor til dette. Får man 
en sponsor kan klubben sørge for, at man får eget skab til trinnet. For de trin, som ikke har eget 
skab, er der fælles bolde, kegler og overtrækstrøjer, som er til fælles deling og dermed ansvar. Ved 
behov for/ønske om nye bolde eller andet materiale kontaktes den materiale ansvarlige Julie 
Bager på telefon: 21747182 eller mail: jnbager@gmail.com.  

Spillersæt  
Stensballe IK har en aftale med Hummel som betyder, at alle hold i klubben spiller i Hummel. For 
så vidt angår trøjesponsorering er dette meget velkomment, så længe trøjesponsorerne ikke er i 
nogen form for konkurrence med hovedsponsorer, hvis sådan forefindes. Kontakt 
ungdomsformand Verner Sørensen på telefon: 31713413 eller mail: verner.sport@mail.dk for 
yderligere info om sponsorater i klubben.  

mailto:verner.sport@mail.dk
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Kampafvikling  
Ved indgangen til hallen og i cafeteriet findes der opslagstavler, hvor ugens kampe ses. Her er en 
oversigt over hvilke baner og omklædningsrum de enkelte hold skal benytte. Til hjemmestævner i 
3-mands og 5-mands, så er det holdenes eget ansvar at finde dommere blandt forældrene til at 
dømme kampene. Allerede når man i Stensballe begynder at spille 8-mands, har vi som klub en 
ambition om at finde dommere fra dommerklubben. Fra U13 er der påsat dommere fra DBU. Alle 
dommere skal naturligvis modtages på en god måde. Alle hold fra og med U8 skal indrapportere 
resultater til DBU og kan gøres via app’en DBU fodbold. Alle hold fra og med U13 skal samtidig 
stille holdkort, som gøres via app’en DBU fodbold. For at få adgang til denne funktion, skal du først 
være oprettet i kluboffice. Dette sker ved indgåelsen af aftalen med klubben. Har du problemer 
med at logge ind, så kan du kontakte Tine Agnes Larsen på telefon: 60231976 eller mail: 
tineagnessik@gmail.com  
 

Kampfordeler 
Stensballe IK har en fast kampfordeler Christian Grønvald, som koordinerer alle turneringskampe 
udendørs. Ligeledes står kampfordeleren for al kommunikation med DBU i forbindelse med 
kampflytninger, dommerpåsætning, aflysninger mv. Kampfordeleren tildeler alle hold en eller flere 
baner til stævner og kamp.  

Diverse informationer fra kampfordeleren sendes pr. mail til trinlederen og trænerne.  

 
Afbud til kamp  
Afbud til kampe skal i sagens natur undgås, da Stensballe IK får en bøde hver gang der meldes 
afbud til en kamp. Forsøg altid at flyt en kamp så tidligt som muligt, hvis du ved at spillerne er 
forhindret på den påsatte kampdag. Ønsker du at flytte eller aflyse en kamp eller lignende kontakt 
kampfordeleren på telefon: 40118128 eller mail: christiangroenvaldsik@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 



   

6 
 

Organisationen  
Nedenfor ses en liste over dem, som en ny træner/leder kan have brug for at komme i kontakt 
med. Alle, der er tilknyttet SIK fremgår i vores træner/leder-guide på hjemmesiden, så her kan i 
altid finde kontaktinfo også. 

 

Navn Mail Telefon Ansvarsområder 
Søren Knigge soren@knigge.dk 

 

2027 0637 

 

• Formand 

• drift 

Rasmus 
Lindemann 

rasmus-jul@hotmail.com 

 

4076 4434 

 

• Herre-Seniorformand 

• Dame-seniortræner  

Verner 
Sørensen 

verner.sport@mail.dk 

 

3171 3413 

 

• Ungdomsformand 

• Økonomiansvarlig i HT/SIK 

samarbejdet 

• Sponsoransvarlig 

• Kontaktperson for nye 

ungdomstrænere 

Christian 
Grønvald 

christiangroenvaldsik@gmail.com  

 

 

4011 8128  

 

• Kampfordeler 

• Hal/baneansvarlig 

• Kontaktperson for nye 
ungdomstrænere 

• Talentstævne 
 

Arne Wind 
Andersen 

aa@horsens.dk  

 

5129 3212  

 

• Ungdomskonsulent 

• Ansvarlig for rekruttering af 

ungtrænere 

Julie Bager jnbager@gmail.com 2174 7183 • Materiale/boldrumsansvarlig 

• Ansvarlig for spillertøj/klubtøj 

• Foreningsarbejde 

• Børneattester 

Charlotte 
Tiedemann 

Charlotte_tiedemann@hotmail.com 2258 0071 • Fodboldskole 

• Indkvartering af amerikanere 

• Ansvarlig for klubtøj 

• Talentstævne 

Tine Agnes 
Larsen 

tineagnesSIK@gmail.com 

 

60231976  

 

• Indmeldelse  

• Kontigent 

• Kluboffice 

mailto:jnbager@gmail.com
mailto:Charlotte_tiedemann@hotmail.com
mailto:tineagnesSIK@gmail.com
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Indendørs/vinter-kunstgræs sæson  
Stensballe IK tilbyder som overordnet træningstider i Stensballehallen for alle de yngste årgange. 
De lidt ældre er desværre, grundet manglende kapacitet, tvunget til at træne i Søvind eller 
Hundslund. Klubben tilbyder tilmelding til kampe/stævner hvis interessen er til det. 
Indendørs/vinterhalvårs kontingent er ens for alle årgange og betales ved siden at 
udendørskontingent, da det ikke er alle hold, der ønsker at benytte sig af tilbuddet. Vi opfordrer 
alle trænere til at benytte sig af både indendørs og kunstgræsbane faciliteterne i vinterpausen, så 
fodbold bliver en helårssport. Samtidig gør vi dog opmærksom på, at det er vigtigt, at du har en 
finger på pulsen og mærker efter, om dine spillere har mere gavn af en pause fra fodbolden 
henover vinteren. Alternativt kan der i vinterpausen laves frivillig træning/fællestræning med 
andre årgange.  
 

Videreuddannelse/kurser  
Vi ønsker at gøre vores trænere endnu bedre og tilbyder derfor trænerkurser, som vi også 
forventer at du som træner deltager i. Alle trænere har mulighed for at videreuddanne sig, hvis 
det blot aftales med kontaktpersonen fra afdelingen eller den kursusansvarlige. Yderligere info om 
uddannelsesmulighederne kan ses på DBU ́s hjemmeside. 
 

Den blå tråd  
Vi har i SIK ved at udarbejdet ”Den Blå Tråd”, som ligger på hjemmesiden. ”Den blå tråd” skulle 
gerne give trænerne i klubben en overordnet ide om, hvordan vi ønsker at træne og hvilke 
værktøjer der kan bruges samt en uddybning af klubbens værdier. Klubben forventer at denne 
bliver læst og fulgt. 
 

Spørgsmål  
Vi håber, at denne lille samling af praktiske tips og råd kan svare på langt de fleste spørgsmål du 
som ny træner, trinleder eller frivillig i øvrigt måtte have. Hvis du alligevel skulle have et spørgsmål 
eller to, som du ikke umiddelbart kan finde svaret på her, så er du meget velkommen til at 
kontakte en af de relevante personer i Stensballe IK. Kontaktinfo på alle klubbens frivillige fremgår 
af træner/leder guiden, som du kan finde på hjemmesiden www.stensballeikfodbold.dk under 
klubben: træner/leder guiden.   

 

Med sportslig hilsen 

Stensballe Idrætsklubs bestyrelse  

 

Rigtig god fornøjelse med arbejdet i Stensballe IK!   


