Velkommen til Vejle Fodbold Club. Med denne folder håber vi, at de fleste
spørgsmål bliver besvaret. Vi er en klub med stolte traditioner, en arbejderklub
fra 1946. Mange store fodboldstjerner har trådt sine fodboldstøvler hos os,
heriblandt Allan Simonsen, brødrene Thycosen, Ulrich Le Fevre såvel som mange
andre.

Forældre opbakning er en afgørende faktor for klubben. Vi regner med, at du
som forælder møder op til træning og kampe og det er især vigtigt at du hjælper
med kørsel til kampe, hvis du har bil og mulighed for det. Ellers opfordrer vi til at
forældrene taler sammen og hjælper hinanden da det bliver lidt træls hvis det er
de samme forældre der skal påtage sig opgaven hver gang. Et par gange om året
vil vi endvidere have brug for hjælp til diverse arrangementer og opgaver,
klubben engagerer sig i for at samle midler ind til bl.a. ture til vores venskabsklub i
Holland (lilleput U12, drenge U15, piger U18) og en tur til Spanien for
junior/yndlinge.

Klubben har naturligvis en helt åben politik omkring børneattester. Alle vore
trænere, assistenter, holdledere og andre medlemmer af ungdomsafdeingen,
som har med unge under 15 år at gøre, har afleveret en blank attest. Vi
accepterer naturligvis på ingen måde krænkelse af børnene og prioriterer højt at
VFC skal være en tryg og rar klub at komme i for alle.

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.

Respektér trænerens beslutninger
vær positiv og støttende

5.

Respektér dommerens beslutninger
se på dommeren som en vejleder

6.

Skab god stemning ved kampene
byd eksempelvis udeholdets forældre på kaffe

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!

Har du spørgsmål, ris eller ros er du altid velkommen til at
kontakte os. Enten i klubben, pr. telefon eller på mail.
Telefonnumre og mailadresser på ungdomsudvalgets
medlemmer, findes på opslagstavlen i klubhuset samt på vores
hjemmeside www.vejlefc.dk
Fodbold hilsener
Ungdomsafdelingen, VFC.
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