Foreldre/foresatte med spiller/-e i Fotballgruppa i Brøttum IL (BIL)
Flott at ditt barn vil spille fotball på Brøttum.
Fellesregel for styrerepresentanter, trenere, lagledere, foresatte og spillere. Det er viktig å snakke
positivt om klubben og være hyggelig mot spillere, dommere, foresatte og andre lags spillere og
støtteapparat. Hvis det er noe dere er misfornøyd med eller lurer på, ta kontakt med laglederen eller
styret.
1. Gi alltid beskjed til treneren hvis ditt barn ikke kommer på trening.
2. Lagleder sender ut info om kampsted og tidspunkt. Gi alltid
tilbakemeldinger til lagleder på slike henvendelser.
3. Last ned appen Min fotball.
Her kan dere i god tid få vite hvilke dager kampene er oppsatt på,
om det er hjemme- eller bortekamp og navn på motstanderlag (ikke klokkeslett)
4. Betal treningsavgift for ditt barn til fotballgruppa og medlemskap i Brøttum IL. (Info om dette
finner dere på hjemmesiden)
5. Husk å levere inn spillerens drakt til lagleder på gitt dato.
6. Delta på lagets foreldremøter.
7. Still alltid opp på dugnader eller skaff en stedfortreder hvis du ikke selv ikke har anledning – gi da
lagleder beskjed.
8. Laglederen er din kontaktperson opp mot styret.
DUGNADER:
Alle lag har hver sin dugnad i tillegg til kioskvakter og dorullsalg. Se dugnadsoversikt på nettsiden til
Fotballgruppa på Brøttum ILs nettsider. Alle medlemmer i Brøttum IL må også stille på en av
hovedlagets dugnader som er Birkebeinerløpet i juni, Sjusjørittet i juli eller Romjulsrennet 6. dag jul.
Noen av dugnadene er for å få gjennomført aktivitetene våre og andre dugnader er for å skaffe
idrettslaget penger som benyttes til blant annet utstyr, vedlikehold av anlegg, lisenser og hall-leie.
Laglederen har ansvar for å informere, fordele og organisere dugnader og arbeidsoppgaver som
pålegges laget – dvs kontakte dere foresatte og fordele arbeidet slik at flest mulig bidrar til
fellesskapet. Styret i fotballgruppa fordeler og setter opp dugnadsoversikten og sender den til
laglederne.
TURNERINGER:
Klubben dekker en bestemt sum for hvert lag når det gjelder påmeldingsavgift til cuper og
turneringer.
Foreldrevettregler utarbeidet av Norges fotballforbund
For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med
foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de
blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne
Foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter.
1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien
lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!
Det handler om respekt – ikke sant?

