
 

Side 1 
 

 
Informationsfolder ”Ny træner” i U13 – U19 
 

Information og vejledning 
Alle klubbens politikker, principper og øvrigt relevant info finder du på www.obfodbold.dk 
Du vil kunne finde alle relevante informationer på www.obfodbold.dk – især under ”Træner/LederHjørnet” har vi 
samlet relevant information for trænerfunktionen i Odense Boldklub. 
Har du brug for hjælp, så kontakt din afdelingsledelse. Find dem på www.obfodbold.dk – ungdom 
Du vil dagligt (normalt mellem 08.00 – 17.00) kunne træffe personale i OB sekretariatet. Kontakt udenfor dette 
tidsrum rettes enten til klubbens daglige leder Jan Knudsen på jakn@ob.dk 6591 5765 (kontor) / 4045 7860 (mobil) 
eller KTU træner Jesper Eriksen på je@obfodbold.dk eller 2062 2658. 
Har du behov for kopiering af information til spillere og/eller forældre, så kan du henvende dig i OB sekretariatet eller 
til afdelingens administrative leder for brug af klubbens kopimaskine. 
 

Holdninger og Handlinger 
Holdinddeling, niveaudeling, spilleregler etc. 
Træneren orienteres om målsætninger, holdstørrelser til træning, kampe og stævner, principper for niveaudeling 
turneringsform, kamptid, størrelse på bane, mål og bold og dispensationsregler. Læs mere på www.obfodbold.dk 
 

Økonomi 
Der må årligt (sommer til sommer) maksimalt opkræves kr. 1.500,- pr. spiller til stævner, ture, sociale events etc. 
Gennem indtægtsgivende aktiviteter kan der tjenes ekstra penge til spillerne. Se mere om dette på www.obfodbold.dk 
Der er som udgangspunkt forældrebetaling for deltagelse i stævner. Turneringer udbudt af DBU Fyn betales af 
klubben. Hvert hold har et årligt beløb til sociale aktiviteter. Det er kutymen, at træneren lægger pengene ud og får 
refunderet beløbet mod et bilag. Alle udgiftsbilag skal godkendes af afdelingslederen eller klubbens daglige leder. 
Der kan/må IKKE købes på kredit i Odense Boldklubs navn. 

 

Træner 
Skriftlig samarbejdsaftale 
Alle trænere i Odense Boldklub skal have en skriftlig samarbejdsaftale med klubben samt udfylde en børneattest.. 
 

Nøgler 
Der udleveres nøgler til omklædningsrum, boldrum, boldvogn og evt. ”blå skab” (kan være kodelås) i OB sekretariatet.  

 
Træneruddannelse 
Odense Boldklub ønsker at alle vore trænere, dommere og ledere er veluddannede. Derfor tilbyder vi som 
udgangspunkt at betale al relevant uddannelse. 

 
Goder til trænerne 
Mindre økonomisk godtgørelse, relevant uddannelse betales af klubben, træner tøjpakke, stadionkort til OBs 
Superliga hjemmekampe, trænerevents med hel eller delvis betaling, fællesspisning til rabatpriser, ”Store 
Trænermøde i juni”, administrativ support fra OB Sekretariatet og fri kontingent. 

 
Alkohol, rygning og rusmidler 
Der er ikke foreneligt med trænergerningen i OB, at indtage alkohol eller rusmidler i forbindelse med aktiviteter, hvor 
man repræsenterer Odense Boldklub. Rygning er forbudt i klubhuset.  

 

Træning 
Boldvogn og skabe 
Alle hold har egen boldvogn i boldrum ved maskinhus samt ét ”blå skab” i klubhuset. 

 
Træningsrekvisitter 
Bolde, kegler, overtrækstrøjer og koordinationsstiger udleveres i OB sekretariatet. Træneren har til opgave, at sikre 
sammentælling af rekvisitter efter endt træning.  
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Side 2 
 

 
 
Træningstider 
Træningstider - ude såvel som inde - fastlægges ligeledes af OB sekretariatet med udgangspunkt i de principper som 
klubben har besluttet. Disse kan læses på www.obfodbold.dk 

 

Stævner og kampe 
ob.kamptavlen.dk, bookingkalendere og aktivitetskalendere 
Der er hver dag mange aktiviteter i klubben. Skal du bruge en bane eller et lokale har du flere muligheder for at 
planlægge. ob.kamptavlen.dk viser dig både i web, mobil og vægversion i klubhuset, hvem der spiller eller træner 
hvornår og hvor henne. L’EASY Lounge og JDM kalenderne fortæller dig hvem der har møde og hvornår. På klubbens 
aktivitetskalender på www.obfodbold.dk kan du se en samlet oversigt over aktiviteter i klubhuset – dog ikke kampe. 

 
Baner til (trænings)kampe 
Klubben har en prioritering ved sammenfald af kampe som kan læses på www.obfodbold.dk. OB sekretariatet 
anvender denne prioritering ved banefordelingen  
OB Sekretariatets anvisninger om bane- og omklædningsrumsfordeling skal altid følges af trænere, ledere og spillere. 
Du kan se fordelingen af baner til kampe på ob.kamptavlen.dk  
Som udgangspunkt bør I aftale minimum hver anden træningskamp på udebane. Vi har mulighed for at afvikle 
træningskampe på henholdsvis kunstgræsbanen og stenmelsbanen.  

 Eliteholdene har førsteprioritet til afvikling af turnerings- og træningskampe på kunstgræsbanen. 

 Øvrige hold kan afvikle træningskampe efter aftale med OB sekretariatet.  

 Man påsætter selv dommere til træningskampe. Dommerliste kan du se på www.obfodbold.dk 
Inden turneringsplanen fastlægges har I mulighed for at ønske en specifik kampdag til hjemmekampe. Når turneringen 
går i gang får I holdkort udleveret. Efter hver turneringskamp SKAL I indtelefonere resultat efter hjemmekampene og I 
SKAL aflevere holdkortet i den hvid postkasse ved siden af OB sekretariatet. Får holdet en bøde, af DBU Fyn, trækkes 
denne på holdets konto. 

 Flytning af kampe involverer en masse mennesker og derfor opfordrer, vi til, at trænerne fra starten får fastlagt 
kampene under hensyntagen til lejrskoler, ferieperioder, stævner, konfirmationer etc. 

 Ved evt. flytning af hjemmekampe skal I kontakte OB sekretariatet senest 10 dage før for at finde ud af hvornår 
der er plads på banerne til at afvikle kampen. Som udgangspunkt kan der ikke spilles på hjemmebane mandag til 
torsdag før efter kl. 19.00. I skal selv tage kontakt til modstanderne hvis I vil flytte en kamp. 

 Hvis kampene skal flyttes mere end 10 dage, så skal træneren kontakte DBU Fyn for tilladelse.  

 Ved DBU Fyn dommer til kampe skal træneren selv kontakte modstander, dommer og OB sekretariat. 

 Ved hjemmekampe skal træneren i god tid sikre, at målene er korrekt placeret, kampbolde er pumpet, hjørneflag 
med / retur fra på dyrskuebanerne. Undtagelsesvis kan der også blive tale om opsætning af 3- mands eller 5 
mandsbaner på kunstgræsbanen eller bane 3. 

 Husk at byde udehold velkomne samt anvise dem de nødvendige lokaliteter 

 
Dommere og kampledere 
Enten påsætter DBU Fyn eller OB sekretariatet en dommer til kampene. Flytter i kampe, så er det jeres ansvar at 
”flytte dommeren med” eller skaffe en ny. 

 
Resultat, stillinger og holdkort 
Der skal afleveres holdkort i U13 og ældre. Der vil ligeledes være formidling af resultater og stillinger på 
www.obfodbold.dk 

 
Modstandere er dine gæster i Ådalen 
Husk at modtage dine modstandere i klubhuset. Byd dem velkommen og hjælp dem med nødvendige henvisninger.  

 
Træningslejre og ture 
Holdene arrangerer selv fodboldture og træningslejre.  

 
Tøj 
Der udleveres som minimum en kamptrøje og shorts, som er klubbens ejendom. Indkøb af strømper er en personlig 
sag. Ved fællesindkøb vil der dog være tale om markante rabatter. 
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Side 3 
 

Administration 
Spillerlister 
Alle trænere skal løbende sikre, at der er opdaterede spillerlister på www.google.com 

 
Ind/udmeldelser 
Ind/ udmeldelser skal foretages på vores website www.obfodbold.dk umiddelbart efter første træning. Hvis ikke 
spilleren melder sig ind foretager holdets administrative koordinator indmeldelse på www.obfodbold.dk. Det er 
trænerens medansvar at alle på holdet er meldt ind. Et spillercertifikat tæller ikke som indmeldelse.  
Udmeldelse foretages udelukkende af spilleren selv (forældre) og kan kun foregå på vores website www.obfodbold.dk 
eller gennem OB sekretariatet.   

 

Forældreopgaver 
Forældrerekruttering og -møde 
Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse på hver af de funktioner, som forældrene skal varetage.  
Der skal afholdes ét forældremøde inden sæsonstart – fortrinsvis i august og gerne igen ved opstart i marts/april og på 
disse beder du forældrene fordele opgaverne.  
Har du brug for støtte til afvikling af forældremøderne, så kontakt din afdelingsledelse. 

 
Kørsel 
Der er forældrekørsel med mindre andet aftales med klubben. Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse.  
 

Øens Hold 
Odense Boldklub har indgået samarbejdsaftale med Øens Hold. Muligheder og forpligtigelser i denne sammenhæng 
gennemgås. 
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