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1.   Indledning 
Når en ny fodboldsæson i Ringkøbing IF (RIF) påbegyndes, vil der for trænere, holdledere og andre altid 
være mange forskellige spørgsmål, som man gerne vil have besvaret. Ungdomsudvalget har med denne 
guide til ungdomsfodbolden i klubben forsøgt at give nogle af svarene.  
 
Herudover prøver Ungdomsudvalget i guiden at give trænere og holdledere gode ideer til forskellige 
områder omkring det at træne og være leder i RIF ungdom. Guiden til ungdomsfodbolden i klubben 
udleveres til klubbens ungdomstrænere- og ledere, mens guiden er tilgængelig for forældre og spillere på 
RIF’s hjemmeside www.rif1900.dk. 
 
I udarbejdelsesfasen af denne guide er Ungdomsudvalget blevet mødt med kommentaren: ” Det er rigtig 
godt at få sat ord på tingene, og det lyder rigtig godt, men kan I nu også leve op til det?  Svaret er, at vi vil 
gøre vores bedste, men skal tingene lykkes, forudsætter det, at Ungdomsudvalget bliver mødt med 
holdninger som: ”Plejer er død”, ”Hvad der er sket af negative ting i fortiden, kan vi ikke gøre noget ved”, 
”Ting lader sig gøre”, og at alle interessenter i klubben er villige til at give en hånd med eller kort sagt, at 
alle er klar til at yde en indsats for RIF.  
Har DU ting, som du mener, bør rettes, fordi det ikke fungerer i praksis, eller har du bare nogle gode idéer 
til forbedringer, er du meget velkommen til at henvende dig til en repræsentant for Ungdomsudvalget. 
 
Rettelser og tilføjelser sendes til: 
Ungdomsformand, Lars Skovgaard 
l_skovgaard@hotmail.com 
 
God sæson 
Ungdomsudvalget 
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2.   Ringkøbing IF 
RIF blev stiftet i år 1900 som en af de første fodboldklubber i landet. Formålet var både dengang og nu at 
samle ungdommen til sund udviklende idræt.  
 
I dag favner RIF alle aldersgrupper fra de mindste til veteranerne. RIF har i dag ca. 550 spillere og mange 
frivillige til at varetage de daglige aktiviteter i klubben. 
 
Missionen for RIF’s fodboldafdeling er at give alle mulighed for at spille fodbold i et trygt og udviklende 
miljø og at være kendetegnet ved at have både bredde- og elitefodbold.  
 
Visionen for RIF’s fodboldafdeling er:  
At være den største og meste attraktive fodboldklub i Vestjylland.  
Eliteholdet skal være samlingspunktet i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
I RIF anerkender vi, at Vestjylland har mange veldrevne fodboldklubber, men vi mener, at RIF skal være 
drivkraften, hvis vi skal udbygge elitefodbold i området. 
Vi tror på, at vi kan være et reelt alternativ til de største klubber i regionen. 
 
Klubben arbejder målrettet hen mod denne vision ved 

 at være en ansvarlig og seriøs klub, som man kan regne med 

 at have bredde og elite repræsenteret ligeværdigt i klubben 

 at bygge på eget koncept for talentudvikling 

 at sikre velkvalificerede trænere og ledere til alle klubbens hold 

 at involvere spillere, forældre, frivillige og sponsorer i et aktivt samspil. 

 at være en klub i konstant udvikling. 
 
Målsætningen for RIF’s fodboldafdeling er:  

 Herresenior: 
 førsteholdet er et etableret divisionshold 
 2. holdet spiller i serie 1 
 der er mindst tre seniorhold 

 Damesenior: 
 førsteholdet er etableret i Jyllandsserien 
 der er mindst to hold 

 Ungdomshold: 
 alle ungdomsårgange er repræsenteret i Mesterrækken – med kompetente trænere og 

ungdomskonsulenter. 
 på alle 11-mands årgange er der minimum 2 hold tilmeldt turneringen 
 Vi spiller seværdig og underholdende fodbold 
 Vi tør udvikle vores ungdomsspillere teknisk – og ikke låse dem fast i en kultur, hvor ingen 

tør fejle 
 Vi udvikler egne spillere til førsteholdet (divisionshold) 
 Vi opfører os ordentligt både på og udenfor banen 

 Vi er en klub,  
 hvor både unge og voksne trænere er rollemodeller 
 hvor førsteholdsspillerne går forrest som gode eksempler 
 hvor spillerne anerkender både medspillere, modspillere og dommere 

 
Socialt samvær: 
Forældreforeningen eller lignende udvalg skal lave arrangementer til fremme af det sociale samvær i 
klubbens ungdomsafdeling. Alle tilbydes at deltage i stævner, som dog ikke nødvendigvis betales af RIF. 
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Leg: 
Fodbold = leg (med bold). Bolden skal bruges så meget som muligt - selv ved fysisk træning er boldøvelser 
bedre end løbeture. Legen skal være et element i den daglige træning. 
 
Troværdighed: 
Aftaler overholdes gensidigt (trænere, spillere, forældre og udvalg) 
 
Ærlighed / åbenhed: 
Dialogen i RIF skal være præget af åbenhed og ærlighed. Der skal være plads til og mulighed for ytring af 
både ris og ros. 
 
Fællesskab: 
Der skal skabes en fællesskabsfølelse i klubben og i den enkelte afdeling f.eks. ved deltagelse i cups og en 
afslutningsfest, hvor alle tilbydes deltagelse. Forældreforeningen eller lignende udvalg arrangerer 
klubaftener for alle spillere i diverse aldersgrupper. Alle, som færdes i klubben - ung såvel som gammel - 
har et fælles ansvar for, at klubben fungerer (hjælp ved arrangementer, cups m.m.). Der skal være empatisk 
indlevelse - at kunne sætte sig i andres sted. 
 
Kvalitet: 
Kursus/uddannelse til trænere og ledere på alle niveauer. 
Modenhed – man skal kunne løfte den opgave, man sættes til at løse. 
Omsorgsperson – vise omsorg og interesse for den enkelte spiller og øvrige personer og hold i klubben. 
Ansvarsbevidsthed. 
 
Engagement: 
Spillere, trænere og ledere møder forberedte til kampe, træning, møder og andre arrangementer. 
 
Motivation: 
Vise interesse for andre end sig selv og sit eget hold. 
Udføre opgaver (for holdet/klubben som f.eks. kørsel og vask) 
 
Respekt: 
Behandle de materielle ting ordentligt (inventar/materialer). 
Der skal være plads til forskellighed, men samtidig skal fællesskabet og klubben respekteres. 
Der skal vises respekt for de beslutninger, som de forskellige udvalg (fodboldudvalg, ungdomsudvalg m.fl.) 
tager. 
Man skal indordne sig under klubbens værdier, regler og normer. 
 
Kreativitet: 
At turde 
At være spontan/impulsiv. 
Idébank 
Samarbejde med andre foreninger 
”Plejer er død”!!! 

3.   Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver 
Generelt om Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver: 
Ungdomsudvalget er ansvarlig for den daglige drift for medlemmer til og med U17. 
Arbejdsopgaverne er fordelt i flere udvalg, så opgaver, ansvar og beslutningskompetence er klart defineret. 
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4.   Retningslinjer for dannelse af hold til kampe 
Ungdomsudvalget har besluttet nogle overordnede retningslinjer i forbindelse med dannelse af hold til 
kampe: 

4.1  Årgangene til og med U7 (mikrofodbold) 
Holdene ”fastfryses” fra halvsæsonens begyndelse. Det vil sige, at holdene udtages og bibeholdes hele 
sæsonen. Der må ikke dannes 1. hold og 2. hold osv. 

4.2  Årgangene fra U8 og opefter (børne- og ungdomsfodbold) 
Fra U8 og til U10 følges reglerne fra DBU’s ”Holdninger og handlinger”, hvilket vil sige, at man begynder at 
niveaudele spillerne efter 25-50-25 princippet for at tilgodese børnenes udviklingsbehov. Fra U10 og 
opefter er det besluttet, at der skal dannes 1. hold og 2. hold. osv. Det betyder, at træneren/holdlederen 
løbende må og skal foretage oprykninger og nedrykninger. Det må dog påpeges overfor træneren/ 
holdlederen, at denne udskiftning skal være mindst mulig. Spillere/forældre skal føle tilknytning til ét hold, 
så spillerne ikke føler sig utrygge. (Er jeg med?/Er jeg god nok?/Hvilket hold skal jeg mon spille på i 
weekenden?/Planlægning af weekenden for forældrene osv.). Det vil bl.a. betyde, at enkelte hold 
undtagelsesvis kan tage af sted med eksempelvis 12 spillere (for 11-mands hold) eller 9 spillere (for 8-
mands hold), hvis træneren/holdlederen mener, at det er det bedste for at opretholde det sociale 
sammenhold, og det samtidig er "sportsligt forsvarligt". Trænerne på hver årgang skal vurdere, hvad der 
passer bedst til deres hold og årgang, når der foretages op- og nedrykninger. Desuden anbefales det, at 
forældrene inddrages/høres i forskellige situationer. 

4.3  Udskiftningsspillere 
Udskiftningsspillere er med for at blive brugt. Det tilstræbes, at alle spillere får mindst en halvlegs spilletid 
(DBU’s HAK princip = halvdelen af kampen). Der kan dog være omstændigheder, der gør, at det ikke kan 
praktiseres. Man skal ikke tage flere spillere med til kamp, end man forventer at bruge. Omvendt er det kun 
i nødstilfælde, man kan undlade at tage udskiftningsspillere med. 

4.4  Oversiddere ved kampe 
Hvis der er for mange spillere i en afdeling, kan det accepteres, at børnene på skift er oversiddere ved 
kampene. Der udarbejdes et oversiddersystem. Afdelingens 1. hold kan dog undtages herfra. Spillerne 
kommer til fodbold for også at spille kampe, så derfor foretrækkes det at undgå et oversiddersystem. 
Trænerudvalget, afdelingslederen samt trænerne på den enkelte årgang skal derfor allerede inden 
sæsonens start vurdere, hvor mange hold der skal tilmeldes turnering på årgangen.  Det kan være en god 
løsning at tilmelde et ekstra hold i DGI-turneringen. Det kan så fungere som et opsamlings- og socialt hold, 
hvor spillerne fra de sædvanligt opdelte 1.- og 2. hold også kan få lov at spille sammen, hvilket vil højne det 
sociale samvær på den enkelte årgang. I tvivlstilfælde træffes der beslutning om rotationsprincippet 
mellem træner og afdelingslederen. 

4.5  Nedrykning af spillere 
Følgende dispensationsregler gælder for JBU-turneringen: 
”I samtlige 5- og 8-mandsrækker kan - uden konsekvens for sportslige resultater-– pr. kamp anvendes max. 
2 spillere, som er født i juli halvåret før den pågældende aldersgruppe. Der fordres ingen ansøgning og 
godkendelse, men på kampkortet skal de (max.) 2 spilleres fødselsmåned (og år) påføres. Et 8-mandshold 
kan søge om aldersdispensation til at benytte max. 2 spillere født før 1. juli året før pågældende 
aldersgruppe.5-mandshold kan ansøge om 1 spiller.” Et hold, der bevilges denne dispensation fratages 
normalt retten til at blive puljevinder. Denne form for dispensation gives kun efter skriftlig ansøgning med 
begrundelse fra klubben”. I RIF vil vi i spørgsmålet omkring nedrykning af spillere ydermere tage hensyn til 
den enkelte spillers generelle situation og udvikling samt spillerantallet på de omfattede årgange. I alle 
tilfælde vil trænerudvalget i samråd med den enkelte træner og afdelingsleder vurdere og evt. godkende 
nedrykning af spillere. Ovenstående forhold gør sig dog kun gældende i forhold til kampafvikling. Hvis 
enkelte spillere pga. for sen skolestart hellere vil træne med sine klassekammerater end med sine 
jævnaldrende, er dette helt i orden. Vælger man denne løsning, kan man dog ikke samtidig påregne, at der 
er plads på de jævnaldrenes hold i forbindelse med kampafvikling. 
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4.6  Oprykning af yngre spillere 
For at sikre at klubbens dygtigste spillere har mulighed for at blive udfordret sportsligt i kampene, er det 
tilladt at rykke spillere op på et højere rangeret hold, såfremt dette kan forenes med kampene på det hold, 
hvor disse spillere normalt spiller. Dette betyder f.eks., at en U11 drengespiller kan rykkes op på U12 
drenge for at prøve talentet af, eller at en U12 drengespiller kan rykkes op på U13 holdet for at prøve 
evnerne på en 11-mands bane. Sådanne ekstraordinære oprykninger sker fra kamp til kamp, og 
beslutningen herom tages altid imellem de to involverede holds trænere, afdelingslederen samt spillerens 
forældre. Først hvis disse parter enes om, at oprykningen er en god idé, involveres spilleren i tilbuddet om 
oprykning til den pågældende kamp. Kun såfremt spilleren selv har lyst, kan denne spille på det ældre hold. 
En oprykning af en spiller kan kun ske med udgangspunkt i, at det er en god udfordring for den pågældende 
spiller, men aldrig for at styrke de sportslige muligheder for det ældre hold. Oprykningen af en yngre spiller 
skal altså udelukkende finde sted for at styrke talentet og bør altid sættes i relation til værdien i f.eks. at 
oprykke en spiller fra 2. holdet i stedet. 

5.  Økonomi 

5.1 Økonomi til cups, stævner, vinterturnering og kørsel 
I RIF gives følgende tilskud til cups/stævner: 
Udendørs fodbold: Alle endagsstævner er egenbetaling. 
Ved deltagelse i flerdagsstævner (herunder kombicup), betales holdgebyr på max. kr. 800. Der betales 
endvidere for 1 træner og 1 holdleder - dog max. 1.000 kr. pr. person.  
Deltager man i mere end et flerdagsstævne i løbet af sæsonen, er det egenbetaling. 
 
Indendørs fodbold: Ved deltagelse i JBU-turneringer betales tilmeldingsgebyret af klubben.  
Ved kvalifikation til Jysk mesterskab betaler klubben for spillere, 1 træner og 1 holdleder. 
Såfremt et hold ikke er tilmeldt en turnering i JBU, betaler klubben holdgebyr for 2 cups (herunder DGI 
mesterskab) i løbet af sæsonen, dog max. kr. 400 pr. stævne.  
Nordea Cup skal være det ene af de 2 cups.  
Øvrige turneringer og cups er egenbetaling. 
Ved flerdagsstævner betaler klubben endvidere for 1 træner og 1 leder. 
 
Vinterturnering: Klubben betaler tilmeldingsgebyr til én vinterturnering for hold, som træner hen over 
vinteren. Tilmelding sker via klubbens kampfordeler, som orienterer klubbens kasserer om tilmeldingen. 
 
Vigtigt! Ved ønske om deltagelse i turneringer og cups med egenbetaling SKAL træneren oplyse 
fodboldudvalgets kasserer om tilmelding og sikre, at egenbetalingen er opkrævet og indsat på klubbens 
konto inden afviklingsdatoen.  
Kontonummer fås hos fodboldudvalgets kasserer (oplysninger på www.rif1900.dk).  
Klubben vil afvise regningen, hvis ovennævnte ikke er overholdt, og i stedet sende regningen til den 
ansvarlige træner. 
Kørsel til kampe/cups/stævner m.v.: Der ydes ikke nogen form for tilskud til kørsel fra klubbens side. Der 
opfordres til, at man udarbejder en turnusordning imellem spillernes forældre. 

5.2 Økonomi ved afbud, flytning af kampe, udtrækning af hold mm.              
Når et hold melder afbud til kampe, ønsker at flytte en kamp eller evt. er nødt til at trække et tilmeldt hold 
fra turnering, er det hver gang forbundet med en udgift for RIF. 
Vi opfordrer derfor til, at det sker så sjældent som muligt, da det er vores ønske, at vores budget bruges på 
aktiviteter frem for bøder. 
 
Nedenfor ses DBU`s vejledende takster. 

Udeblivelse uden afbud Beløb 

Generelt 1000 kr. 

Finaler/finalestævner 2000 kr. 

Udeblivelse med afbud  

http://www.rif1900.dk/
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Turneringskampe – centralt 450 kr. 

Turneringskampe – regionalt 225 kr. 

DBU Jyllands pokalturnering 500 kr. 

Puljevinderkampe 500 kr. 

Afsluttende kampe/stævner - regionalt  500 kr. 

Finaler/finalestævner 1000 kr. 

Ved udeblivelse vil der endvidere blive opkrævet kørselsgodtgørelse til dommere  

Udtrækning  

Centralt 800 kr. 

Regionalt 400 kr. 

Ulovlig spiller  

Ulovlig spiller 1000 kr. 

Ulovlig spiller, hvor klubben selv indberetter 500 kr. 

Bortvisning af træner 500 kr. 

Kampkort  

Forkert udfyldt kampkort 1000 kr. 

Ikke indsendt kampkort på forlangende 1000 kr. 

Kampændringsgebyr  

Flytning af kamp med autoriseret dommer               0-3 dage  200 kr. 

Flytning af kamp med autoriseret dommer               4-8 dage            100 kr. 

  

5.3 Økonomi i forbindelse med vundne puljer mm. 
RIF betaler sandwich og sodavand til puljevindere og pokalmestre til hold fra og med U13. 

6.  Tøj til spillere/trænere, hjælpetrænere og holdledere 
RIF stiller kampsæt til rådighed for alle klubbens spillere. 
Der ydes ikke tilskud til målmandshandsker i ungdomsafdelingen. Dog vil alle spillersæt i 5- og 8-mands 
fodbold ved sæsonstart, indeholde 1 par målmandshandsker som kun må indkøbes af materialeudvalget. 
Alle spillere skal selv købe og betale eventuelle træningssæt. Der vil løbende komme særtilbud på klubtøj, 
hvor man kan bestille alt lige fra shorts til klubdragter med logo og navn efter eget ønske.  Læs mere på 
RIF’s hjemmeside www.rif1900.dk . Spørgsmål vedr. tøj til spillerne stilles til materialeudvalget, som også 
findes på ovennævnte hjemmeside. 
 
Trænerne skal selv sørge for, at deres kampsæt bliver vasket, evt. ved at man laver en vaskeordning med 
spillernes forældre. 
 
Det er trænerens ansvar at sørge for, at kampsæt bliver behandlet korrekt og ikke bliver glemt eller 
forsvinder i løbet af sæsonen. Når sæsonen er afsluttet, afleveres kampsættet (sammen med en eventuel  
mangelliste) til materialeudvalget. 
 

6.1 Retningslinjer ved køb af kamptrøjer/udebanetrøjer, som bruges i RIF regi 
 Trøjen skal være RIF Hummel hjemmebanetrøje påtrykt logoer fra alle gældende trøjesponsorer 

 Trøjen skal være grøn RIF Hummel udebanetrøje påtrykt logoer fra alle gældende trøjesponsorer. 

 Købes hos Intersport Ringkøbing 

 Intersport er bekendt med regelsættet. 

 Vi forventer, at alle følger dette, da det er vigtigt, at vi alle er med til at vise og bevare klubbens 
ansigt ud af til. 

 Der SKAL benyttes blå/hvide spillertrøjer på udebane, med mindre der er trøjelighed. 
 
 
 

http://www.rif1900.dk/
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7.  Fairplay 
Det forventes, at alle, der færdes i RIF, lever op til klubbens holdninger til fairplay, som omhandler meget 
mere end det, som foregår på banen. 
I RIF færdes vi efter ”De 10 forældrebud” (jf. pkt.8), som konkret beskriver, hvordan man bør opføre sig i 
forbindelse med aktiviteter i RIF. 
Hilse på modstander: Fra turneringsstart i efteråret 2003 blev det indført, at alle klubbens hold hilser på 
modstanderne ved midterlinjen før kampstart. Ligeledes er det en selvfølge, at der siges tak for kampen til 
modspillere og dommer(e) uanset resultatet. 

8.  Krav og forventninger  

8.1  Krav og forventninger til forældre 
Forældre til ungdomsspillere spiller en væsentlig rolle for, hvordan børnene og de unge mennesker oplever 
det at spille fodbold. Derfor er det også vigtigt, at forældre bakker op om egne børn ved dels at møde op, 
dels ved at sørge for at medvirke til at løse eventuelle problemer på årgangen, f.eks. med kørsel til 
udekampe, ved at skabe hygge ved både ude- og hjemmekampe (forældrekaffe/frugtordning). Der kræves 
ikke så meget, før spillerne oplever god stemning og atmosfære. RIF kan ikke undvære forældrene som 
medspillere. RIF er ikke kun for spillere, trænere og ledere. Det er i høj grad også forældrenes klub, og jo 
bedre klub, jo bedre sted for børn og unge mennesker. Derfor går RIF som før nævnt også ind for de 10 
forældrebud. 
 
De 10 forældrebud 
1. Mød op til kampe og træning så meget du kan - dit barn ønsker det. 
2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din egen datter eller søn. 
3. Giv opmuntring i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. 
4. Respektér trænerne - acceptér trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende under 
kampen. Respektér i det hele taget trænerens arbejde. Eventuel uenighed skal gives på en ordentlig måde (i 
en positiv og konstruktiv tone) og ikke siges ”i kampens hede” eller i dit barns påhør. 
5. Se på dommeren som vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser. Opfør dig også ordentligt overfor 
træner, forældre og spillere på modstandernes hold - som du forventer, de skal opføre sig overfor dig. 
6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke. Spørg om kampen var spændende og sjov - og ikke 
kun om resultatet. Giv ikke dit barn penge for scoret mål. Beløn hellere hele holdet, (fodbold er en 
holdsport). 
7. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke (alle skal kunne være med). 
8. Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op omkring initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare 
ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv end lyst og 
engagement. 
9. Bidrag til, at dit barn overholder klubbens love og bestemmelser. 
10. Tænk på, at det er dit barn, der spiller fodbold, ikke dig. 

8.2  Krav og forventninger til spilleren 
Det er vigtigt, at alle repræsentanter for RIF lever op til klubbens forskellige målsætninger. De 
forventninger, der stilles til afdelingsleder, cheftræner, træner, holdleder, forældre og andre fra klubbens 
side skal videreføres til klubbens spillere. Det forventes, at de forskellige ledere gør en ekstra indsats for 
at opfylde disse målsætninger. 
Ungdomsudvalget har herunder præciseret en række punkter, som de forskellige ledere forventes at 
fokusere på til træning, kamp, arrangementer m.m. 

8.3  RIF’s forventninger til fodboldspillere i klubben 
 Du skal holde orden: 

 Cykel i cykelstativ, tøj hænges op, oprydning i klubhus, på baner og i omklædning, flasker på 
plads, kampdragt placeres pænt i holdtaske osv.  

 Du skal overholde tiden: 
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 Der mødes omklædt inden træningens begyndelse, aftaler overholdes, oplysninger på 
kampsedler overholdes, hellere være først end sidst osv. 

 Du skal behandle andre pænt: 
 Du skal tale pænt, du er positiv over for andre, du skal have omsorg for med- og 

modspillere, du skal respektere spillere på alle hold og niveauer osv. 

 Du skal respektere dine ledere: 
 Du skal lytte til dine ledere, ledernes ord skal følges/efterleves, du skal ikke melde afbud pr. 

sms, men med personlig henvendelse, ris og ros af ledere gives i passende situationer og 
efter nøje overvejelse osv. 

 Du skal respektere dig selv: 
 Du skal komme til træning for at komme på hold, du skal selv medbringe drikkedunk til 

træning og kamp (så du undgår smittefare) osv. 

9.  Dommere 
Ved 11-mands kampe er der fra klubbens side påsat sort dommer. 
Ved 8-mands kampe har kampfordeler påsat en kampleder.  
Ved 5-mands kampe, er det den enkelte holds ansvar at påsætte en kampleder.  
Ved 3-mands kampe, dømmes kampen efter JBU´s regler. 

9.1  Bestilling af dommere i sort og flytning af kampe 
Kampfordeleren planlægger alle turneringskampe og bestiller dommere til disse kampe. Kampfordeleren 
bestiller også dommere til Region 2 træningskampe. Alle andre træningskampe planlægges af træneren 
selv. Dommerpåsætning skal dog ske af kampfordeleren, hvis der skal dømmes af dommer i sort. Såfremt 
der ønskes sorte dommere til en intern træningskamp, er udgiften egenbetaling. 
Hvis der skal flyttes turneringskampe uden forudgående aftale med modstanderen, sker det igennem 
kampfordeleren, senest 1 måned før den oprindelige kamp skulle have været spillet. Hvis begge hold er 
enige om en flytning, skal det meddeles kampfordeleren senest 10 dage før den planlagte kamp. Der 
henstilles til, at planlægningen af spilletidspunkter for kampe sker på en sådan måde, at flytning af kampe 
kun sker undtagelsesvis. Kampfordeleren er altid behjælpelig ved spørgsmål. Se i øvrigt RIF’s hjemmeside.  

10. Holdkort 
8- og 11-mandshold  
Der skal udfyldes elektronisk holdkort før alle kampe som er trænerens ansvar. For 11-mandshold samt 8-
mandshold fra U13 og opefter er JBU’s regler gældende. Senest 1 time efter kampen skal resultatet ringes 
ind til JBU´s resultatservice som er trænerens ansvar. 

11. Rusmiddelpolitik 
RIF har en rusmiddelpolitik, som alle trænere m.v. skal gøre sig bekendt med.  

12.  Bortvisning 
Træneren har tilladelse til, såfremt han vurderer nødvendigheden heraf, at sætte en spiller udenfor træning 
og kamp. I sådanne tilfælde tages der efterfølgende en snak mellem afdelingslederen, ungdomsudvalgets 
formand samt spilleren. Én af disse tre klubfolk kontakter altid forældrene til spilleren med en orientering. 
Hvis en spiller eller et andet medlem af klubben (træner, leder, forældre o.a) ikke kan efterleve klubbens 
regler, retningslinjer og henvisninger, kan fodboldudvalget bortvise denne. Bortvisningen kan ankes til 
hovedbestyrelsen. 

13.  Pædofili 
Der bliver årligt indhentet børneattest på alle RIF’s trænere/holdledere fra kriminalregisteret, så vi er sikret, 
at de ikke tidligere har været dømt for seksuel omgang med børn. Det er trænerens ansvar, at 
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børneattester er udfyldt/underskrevet inden sæsonstart. Trænere/holdledere bør undgå at være alene 
med et barn i omklædningsrummet eller andre steder i RIF-regi. Ved ethvert arrangement/træningslejr i 
klubben SKAL der som minimum altid være 2 trænere/ledere og/eller forældre til stede. 
 
Husk at almindelig næstekærlighed og fysisk omsorg som knus og klap på skulderen ikke er at betragte som 
pædofili. Tag hensyn til det enkelte barn og respekter det enkelte barns grænser. 
Såfremt beskyldninger om overgreb viser sig at være falske, har klubben ret til at idømme anklageren 
karantæne eller bortvisning fra klubben. 

14. Til- og afgang af spillere  

14.1 Kontakt til spillere i andre klubber 
Kun medlemmer af ungdomsudvalget kan tage kontakt til en spiller fra en anden klub med henblik på et 
skifte til RIF. Den pågældende spillers klub kontaktes altid først til orientering om interessen for spilleren. 

14.2  Farvel til egne spillere 
Hvis en spiller besidder et sådant talent, at det vurderes, at RIF ikke længere kan udvikle spilleren, vil RIF 
ikke stå i vejen for, at spilleren søger nye udfordringer. Hvis vi skal opfordre en spiller til klubskifte, skal 
han/hun være god nok til at komme i modtagerklubbens 1. holds trup. Hvis det ikke er tilfældet, vil RIF som 
udgangspunkt ikke tilråde et klubskifte. 

14.3  Modtagelse af nye spillere. 
Når der kommer nye spillere til klubben, skal de modtages af træneren for det pågældende hold. 
Træneren skal sørge for, at den nye spiller bliver venligt modtaget og præsenteret for de nye 
holdkammerater og samtidig henvise forældrene til at læse ”Guide for ungdomsfodbold”. 

15.  Kontingent, indmeldelse og registrering af fodboldspillere 
RIF benytter kontingentopkrævningssystemet Conventus. Medlemmerne skal selv tilmelde sig online med 
samtidig betaling via foreningens hjemmeside www.rif1900.dk.  På hjemmesiden har hver afdeling sin egen 
side bl.a. med en indgang til tilmeldingen. Medlemmer af fodboldafdelingen skal vælge mellem indendørs 
og udendørs fodbold. Tilmelding og betaling foretages ved at vælge det hold, man skal spille på. Det er 
meget vigtigt, at mobilnr. og e-mail udfyldes korrekt, da de skal bruges til senere login.  
 
Efter endt tilmelding og betaling tilsendes en kvittering med brugernavn og adgangskode på e-mail eller 
mobil. Disse koder skal benyttes ved fremtidige tilmeldinger og kan også anvendes til at se egne 
medlemsoplysninger og holdinformationer i RIF. Sæsonstart er august, og det er medlemmets og 
forældrenes ansvar, at der er sket tilmelding og betaling inden 3. træning. Registrering som medlem af 
klubben sker først, når betalingen er gennemført. Efter 3. træning er det ikke tilladt at deltage i træning og 
kampe ved manglende tilmelding og betaling.  
Ved spørgsmål om tilmelding og betaling skal henvendelse ske til Jette Beltoft på mail 

jettebeltoft23@gmail.com eller tlf. 51904068. 
 
Såfremt en spiller ønsker at stoppe i RIF inden forårssæsonen, kan der ske refundering af kontingent for 
forårssæsonen med 50 % af det fulde kontingentbeløb. Anmodning om refundering skal ske senest 31. 
december til RIF’s kasserer.  
Såfremt samme spiller ønsker at genoptage træningen, betales fuld pris (60 % af det fulde 
kontingentbeløb), inden træningen kan genoptages. 

16.  Spillerlicens 
Alle nye spillere i klubben, som tidligere har spillet i en anden klub og nu skal spille JBU-kampe for RIF, skal 
sørge for at fremskaffe en spillerlicens. Spillerlicensen skal sikre, at alle forhold mellem spiller og tidligere 

mailto:jettebeltoft23@gmail.com
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klub er i orden, herunder ingen kontingentrestance. Hvis der ikke kan fremvises en spillerlicens, må 
vedkommende ikke spille på holdet.  
Ved spørgsmål om spillerlicens skal henvendelse ske til afdelingslederen eller alternativt til 
Ungdomsudvalget. 

17.  Nøgler i klubben 
Trænere og holdledere, som ønsker det, kan få udleveret en nøgle til klubhus, boldrum og materialerum. 
Endvidere udleveres der nøgler, der passer til tøjskab og boldskab for de enkelte årgange. Der kvitteres for 
modtagelse af nøglerne. Husk altid at låse og pas godt på nøglerne. 
Ved spørgsmål om nøgler skal henvendelse ske til materialeudvalget. Se RIF’s hjemmeside for 
kontaktoplysninger. 

18.  Mail-/telefonliste over diverse udvalg i RIF 
Find denne liste på klubbens hjemmeside: www.rif1900.dk 
 
 


