
Kære nye spillere og forældre i Albertslund IF – Fodbold,

Vi er meget glade for at kunne byde dit barn velkommen i klubben. Denne folder indeholder gode råd og 
praktiske informationer, der skal sikre gode oplevelser i en god og sund sport.

DBU-appen Kampklar - et vigtigt kommunikationsværktøj.

Jeres barn er nu oprettet i Kampklar. Her kan I følge med i, hvornår der er træning, kampe, klubaktiviteter osv. 
Via Kampklar kan I til- og afmelde træning, kampe, klubaktiviteter såsom camps og meget andet. For klubben er 
Kampklar et vigtigt kommunikationsredskab, og I bedes derfor hurtigst muligt oprette jeres kontaktdata i 
systemet. 

Husk, at korrekt tilmelding til træning hjælper trænerne med at forberede en god træning. Hvis I har spørgsmål 
vedr. tilmelding i Kampklar eller spørgsmål til administrationen, bedes I sende en besked til 
årgangskoordinatoren eller til klubbens administrator på kontakt@aif-fodbold.dk

Træning

De fleste trænere og holdledere i AIF er frivillige, der bruger deres fritid på at glæde vores mange medlemmer. I 
vil ofte opleve, at der er ”unge trænere”, der assisterer ved træningerne. Vi har altid brug for flere, der vil give 
en hånd med, eller rettere sagt er det en nødvendighed for vores forening, at vi har frivillige til alle årgange.

UDEN frivillige trænere og koordinatorer har vi INGEN klub. Det kan være som trænere, så̊ vi kan dække alle 
træninger, holdledere og turarrangører. Vi tager også meget gerne imod initiativer til sociale arrangementer, 
hjælp med kommunikation, administration og meget andet.

Så̊ sig til, hvis I har mulighed for at hjælpe. Det er vel nok de vigtigste år med dit barn, så invester den tid I kan og 
har :-)

På drenge- og pigesiden træner årgangene fra mandag til torsdag. Hver årgang er på banen samme tid og sted. 
Dette gør vi for at sikre en bred tilslutning af spillere og for at styrke fællesskabet og dermed sikre en større 
fastholdelse. Det er en god oplevelse, når man træner samme sted som sine venner.
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Kampe og stævner

Det er altafgørende for den gode fritidsoplevelse både fodboldmæssigt og socialt, at han eller hun deltager i 
holdets aktiviteter. Det tilstræbes, at klubben kan tilbyde en kamp hver weekend og helst på flere niveauer, hvis 
medlemstallet gør det muligt. Hold gerne øje med kalenderen i Kampklar og få tilmeldt sit barn til så mange 
kampe som muligt og gerne i god tid. Således bruger jeres træner mere tid på banen med børnene og mindre 
foran computeren.

Indmeldelse

I vil i forbindelse med indmeldelsen i klubben modtage en kontingentopkrævning. Kontingentet opkræves 
halvårligt den 1. februar + 1. august og indbefatter betaling til træning, sæsonens turnering, bolde, uddannelse, 
fællesudgifter og meget mere. Når man indmelder sig i klubben, skal man tilknytte et betalingskort til sin 
Kampklar-profil. Dette har man valgt at gøre i størstedelen af de danske foreninger, da opkrævning, 
rykkerprocedurer, opfølgning m.m. fylder meget i klubbens administration og kræver mange ressourcer.

Udmeldelse

Hvis jeres barn på et tidspunkt ønsker at stoppe i AIF, skal I udmelde jer på aif-fodbold.dk eller via DBU.dk. Det er 
også̊ en god idé at informere trænerteamet inden udmeldelse, så̊ trænerne har mulighed for at sige pænt farvel, 
tale med de øvrige spillere om det og er opmærksomme på eventuel årsag. Udmeldelser skal ske inden 1. 
februar eller 1. august, ellers vil man blive opkrævet kontingent for den efterfølgende periode. Hvis ikke 
udmeldelsen er modtaget inden de to pågældende datoer, vil kontingentet stå̊ ved magt og eventuelle 
spillercertifikater til en ny klub vil først blive frigivet efter, kontingentet er betalt.

Spilletøj og træningstøj

Albertslund IF – Fodbold har en tøjaftale med Intersport i Glostrup, som leverer kvalitetstøj fra Select til AIF’s
medlemmer. AIF spillertøj og træningstøj kan købes i Intersport. For at blive aktivt Club INTERSPORT medlem og 
få rabat skal du tilmelde dig på clubintersport.dk. Som medlem vil I få 15% rabat på køb i den fysiske butik, ikke 
ved onlinekøb. Fodbold er en kontaktsport, så̊ det er obligatorisk at spille med benskinner og husk, det er sjovest 
at spille fodbold, hvis man er klædt på til det - så̊ kan man bevæge sig og stadig opholde sig udendørs, uanset 
hvordan vejret arter sig.

DBU og spillertilladelse

Kort efter indmeldelse i klubben vil I modtage en mail fra DBU, hvor I skal aktivere jeres barns spillerpas. Det er 
meget vigtigt, at I gør det med det samme, da jeres barn skal bruge spillerpasset for at kunne spille 
turneringskampe i Albertslund IF Fodbold. Dette spillerpas vil følge jeres barn gennem fodboldkarrieren, også̊
ved eventuelle klubskifte.



Facebook/Instagram/Hjemmesiden 

Albertslund IF Fodbold har Facebook og Instagram profiler, hvor I kan følge med i nyheder fra klubben. 

Facebook siden: AlbertslundIF

Instagram siden: albertslundiffodbold

Hjemmesiden: www.aif-fodbold.dk

DBU ́s Forældreregler / De 10 forældre bud 

1. Mød op til træning og kamp - Dit barn sætter pris på det 

2. Forhold dig i ro på sidelinjen - Lad børnene spille 

3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje - Og i god afstand til trænere og spillere 

4. Respekter trænerens beslutninger - Vær positiv og støttende 

5. Respekter dommerens beslutninger - Se på dommeren som en vejleder 

6. Skab god stemning ved kampene - Byd fx. udeholdets forældre på kage 

7. Spørg om kampen var spændende og sjov - Ikke om resultatet 

8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - Overdriv ikke 

9. Bak op om holdets og klubbens arbejde - Din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn 

10. HUSK på at det er dit barn som spiller fodbold - Ikke dig 

Billeder og videoer 

Der vil ofte blive taget billeder eller filmet på sidelinjen. Hvis I ikke ønsker, at der tages billeder af jeres barn - vil 
vi bede jer gøre træneren opmærksom på dette. Endvidere beder vi alle huske på god skik og omtanke/hensyn 
ved deling af billeder og videoer. 

Vi glæder os meget til at modtage jer på grønsværen og til forhåbentlig en masse gode år sammen i Albertslund 
IF - Fodbold. 

Med venlig hilsen
Bestyrelse, administration - og sportslig ledelse i Albertsund IF - Fodbold

http://www.aif-fodbold.dk/

