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Velkommen i Hillerød Fodbold
I fodboldklubben er vi knap 600 medlemmer af begge køn.
Vores klub satser på både elite og breddespillere, og vi bestræber os
på, at der skal være plads l alle. For at det skal lykkes har vi over
100 trænere og hjælpere, og vi har et samarbejde med både en superligaklub og en række små og større fodboldklubber i lokalområdet.
Klubbens vision er at være en etableret divisionsklub i år 2020 og være blandt de
tre førende fodboldklubber i Nordsjælland målt på antal hold, holdenes indplacering, antallet af cerﬁcerede trænere, faciliteter, økonomi, organisaon, elektroniske medier og brugerlfredshed. De sportslige mål skal nås med afsæt i og med
respekt for bredden.
Du kan læse om klubbens værdier på klubbens hjemmeside.

Træning, trivsel og glæde
Det skal være sjovt at gå l fodbold i Hillerød Fodbold, så derfor vægter vi det sociale og spillernes trivsel meget højt. Vi lbyder en træning med fokus på udvikling af
spillerne, hvorfor hver årgang træner aldersrelateret med udgangspunkt i spillernes
alder og udviklingstrin.
Det meste af træningen foregår med bold – for det er sådan man lærer at spille
fodbold. For de mindste årgange er al fokus re,et mod, at spillet/legen skal være
sjov.
Træneren afgør, hvilket hold spilleren skal spille på, hvis der er ﬂere hold lmeldt et
stævne. Det er trænerne og årgangskoordinatoren, der har ansvar for, at holdet
fungerer sammen på og udenfor banen.

Hvad forventer vi af jer som forældre?
Vi har brug for jeres hjælp for at få kvalitet i træningen og fokus på det sociale. Derfor håber vi, at du vil være en akv medspiller og bakke op om såvel træning og
stævner som forældremøder, kørsel l stævner, kagebagning l e0er kampen og
andre sociale akviteter. Som forælder i Hillerød Fodbold er du medlem af en forening. Alle medlemmer har indﬂydelse på foreningens virke, ligesom der er brug
for, at alle medlemmer bidrager i mindre grad l prakske og/eller indtægtsgivende
opgaver.
Vi forventer, at du både stø,er dit barn – og resten af holdet. Og ikke mindst at du
bakker op om træneren, dommeren og andre oﬃcials du kommer l at møde. Husk
at alle der er omkring børneholdene er helt frivillige, de er der for jer. De gør deres
bedste.
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Klubbens intranet — KampKlar
Hillerød Fodbolds intranet hedder KampKlar, og det er her trænere, årgangskoordinatorer og børnekonsulenter lægger info ud om
træning, stævner, forældremøder, mm. KampKlar ﬁndes både i en
webversion og som app.
Når I melder jer ind i klubben får I lsendt en kode l hjemmesiden
www.mitdbu.dk , hvor man har adgang l holdets KampKlar side. Se vejledningen
på www.hilleroedfodbold.dk > om-klubben > brug-af-kampklar.

Kontingent og indmeldelse
Konngentet fastsæ,es hvert år på foreningens generalforsamling. Priserne er forskellige fra årgang l årgang. Se konngent satserne på
www.hilleroedfodbold.dk > medlem > konngent.
Nye spillere kan træne gras med de første 3 gange, og dere0er melder man sig
ind via klubbens hjemmeside.

Træningstider - sommer og vinter
Tjek holdenes (årgangens) træningsder og træningssteder på hjemmesiden
www.hilleroedfodbold.dk > børn & ungdom. Udendørssæsonen varer typisk fra
påske l e0erårsferie. Here0er træner de yngste årgange indendørs, mens resten
træner udendørs på kunstgræs.

Det røde hus

Hillerød Fodbold tøj
Du kan beslle trøje, træningstøj, tasker og andet med Hillerød Fodbolds logo hos
vores tøjsponsor Sport Direct Hillerød på de,e link:

www.sport-direct-hilleroed.dk/webshop/klub-shop/hilleroed-fodbold-2

Hvor kan jeg få mere at vide?
Læs mere på Hillerød Fodbolds hjemmeside på www.hilleroedfodbold.dk
Hvis du har spørgsmål om træningen eller dit barns trivsel, så kan du ald re,e
henvendelse l træneren, holdets årgangskoordinator eller l Hillerød Fodbolds
børnekonsulenter Peter Benne (mobil 24975342) eller Magnus Holst Brostrøm
(mobil 31341421) .
Din træners navn og kontak+nfo:

Klubbens adresse: Hillerød Fodbold, Ødamsvej 38, 3400 Hillerød, mail: hgi@sport.dk

____________________________________________________________________

www.hilleroedfodbold.dk

www.hilleroedfodbold.dk

