
Velkommen til
FfI Fodbold

Vi vil gerne byde dig velkommen til FfI Fodbold.  Dejligt du har lyst til at spille fodbold  
sammen med os. Vi håber du hurtigt vil føle dig hjemme.  Det kan godt være lidt svært 
i starten, men der er masser af kammerater og trænere som vil tage sig godt af dig fra 
første gang du kommer til træning. Vi ses på Fodboldvej !

FfI Fodbold
Fodboldvej 7

9900 Frederikshavn
www.ffi  fodbold.dk

www.facebook.com/ffi  fodbold/



VELKOMMEN
Når man spiller fodbold i FfI, bliver både dit 
barn og dig som forældre en del af et stort 
forpligtende fællesskab. 

FfI er en breddeklub. Det betyder, at vi har 
plads til alle. I FfI skal glæden ved at spille 
fodbold altid være i fokus. For de mindste 
i Mikro-afdelingen (U5-U9) er boldspillet en 
leg, hvor der er plads til at finde firkløvere 
i græsset eller se en sjov sky på den blå 
himmel. Og altid ledet af engagerede og for-
beredte trænere.

Med alderen i ungdomsafdelingen fokuse-
res der mere og mere på teknikken og den 
målrettede træning, hvor øvelse gør mester.  
Men uanset alder og formåen, skal det AL-
TID være glæden ved fodboldspillet, der dri-
ver værket. 

Klubbens værdigrundlag  består af 5 neden-
stående nøglepunkter, som tager udgangs-
punkt i ”glæden ved fodbold”.  Du   kan  læse  
mere om det på www.ffifodbold.dk

• Udvikling for alle
• Der er plads til alle
• Forpligtende samarbejde med alle
• Socialt forpligtende fællesskab for alle
• ”Der er styr på det”

FfI fodbold følger DBU’s aldersinddeling 
omkring ungdomsfodbold og følger DBU’s 
holdninger og handlinger til ungdomsfod-
bold og forventer forældrene følger de 10 
forældrebud. (Se bagsiden).

Der er i 2023/2024 ansat to børne- og ung-
domskonsulenter som hjælper og vejleder 
trænerne med fx indspark til træning, gode 
råd til de enkelte årgange, og hjælp til ud-
valgte administrative opgaver. 
 

KLUBHUSET
Klubhuset på Fodboldvej betegner vi som et 
MODERNE FORSAMLINGSHUS, hvor alle 
har glæde af alle faciliteterne. I FfI priorite-
rer vi, at skabe et godt fodboldmiljø, hvor 
børn og unge trives og oplever glæden ved 
at spille fodbold.

Der foregår rigtig mange aktiviteter i klub-
huset ud over fodbold. Og det er vigtigt at 
både børn, unge og forældre føler sig vel-
kommen, hvad enten man spiller i FfI eller 
kommer fra andre klubber.  

Fra U10 og opefter anbefales det at der ba-
des efter kamp/træning. Både hjemmekamp 
og udekamp.

PRØVETRÆNING
Som ny spiller kan man prøve at spille fod-
bold i ca. 2 uger, inden man beslutter sig 
for om man ønsker at forsætte med at spille 
fodbold i FfI.  

BØRNEATTEST
FfI Fodbold prioriterer børns sikkerhed mod 
pædofili under deres udøvelse af fodbold i 
klubben meget højt. Vi henholder os til Fre-
derikshavn Kommune og DBU’s regler om-
kring dette og overholder lovgivningen. På 
alle trænere/ledere indhentes der børneat-
test.



FORVENTNINGER
Hvad kan forældre, børn og unge forvente 
ved at være en del af FfI Fodbold. 

• Sportslige og sociale oplevelser, fæl-
lesskab, sammenhold og udvikling. 

• Fællesspisning for spillere fra U13 
og opefter, ca. 4-5 gange om året.

• Engagerede trænere og ledere.
• Gode trænings- og omklædnings-

faciliteter.
• Gratis kaff e og the til de voksne.
• En årlig ”Tak for hjælpen fest” for 

trænere, ledere og øvrige frivillige 
hjælpere. 

FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE
Så til det lidt mere sjove, nemlig forventnin-
ger til jer forældre.  Når I melder jeres barn 
ind i FfI, følger der nogle enkelte forpligtigel-
ser med. 

Her tænkes især på det FRIVILLIGE AR-
BEJDE.  For at have en velfungerende klub 
er det nødvendigt med frivillige hjælpere.  
Hvis bare alle giver et lille nap med, bliver 
det hele meget nemmere.  

Heldigvis er der rigtig mange der spiller fod-
bold, og derfor kan hjælpen/arbejdsbyrden 
deles ud på mange. 

OPGAVER SOM FRIVILLIG:

• Cafeteriavagt 1-2 gange om året. 
Salg af is, pølsehorn, sodavand 
m.v.

• Aktivitetsudvalg i de enkelte afdelin-
ger (sponsorudvalg, socialudvalg, 
medlemsregistrering, koordinering 
af kørsel, frugtordning m.m.)

• I uge 28 afholder FfI Fodbold en 
stor international fodboldturnering, 
nemlig Cup No.1. I den uge er der 
mange forskellige arbejdsopgaver. 
Så har man et barn der spiller med 
i Cup No.1, skal man som mini-
mum tager én skolevagt. Kan du 
ikke selv, kan det være en moster, 
onkel, bedsteforældre.   (I får mere 
information, når tiden nærmer sig, 
- eller til et af forældremøderne i 
foråret. 

      

Alle hænder kan bruges både unge som 
gamle, forældre, bedsteforældre og andre 
familiemedlemmer. 

KØRSEL
Til alle udekampe er der forældrekørsel, så 
man kan forvente at skulle køre til kamp 
1-2 gange i løbet af en sæson.  Kan man 
ikke den dag man skal køre, bytter man 
bare med en af de andre.  Har man ikke bil, 
er der andre opgaver på holdet man kan 
hjælpe med. 



Husk !

Beslutter du dig for at spille fodbold i FfI, og det håber vi selvfølgelig at du gør 
(du kan prøvetræne ca. 2 uger) - så HUSK at udfylde indmeldelsesblanket på 
www.ffi  fodbold.dk/klubben/indmeldelse. Her skal du også udfylde øvrige kon-
taktoplysninger.

FfI støtter op om DBU’s ”10 forældre bud”

• Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det.
• Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din datter / søn.
• Giv opmuntring til i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv 

og vejledende kritik.
• Respekter trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende under 

kampen.
• Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
• Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
• Spørg om kampen var spændende og sjov - IKKE kun om resultatet.
• Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
• Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om 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.

• Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig!.

På hjemmesiden www.ffi  fodbold.dk, kan du fi nde fl ere nyttige oplysninger.  

Kontingentsatser, træningstidspunkter, hvem der er træner, klubbens visioner og 
en hel masse mere.  Her kan du også tilmelde dig nyhedsbrev, hvis du vil have 
nyheder.

De fl este hold har en forældre/spiller gruppe på Facebook. Her vidergives man-
ge informationer om træning, kørsel m.v. Det kan de enkelte trænere fortælle 
mere om.

FfI Fodbold
Fodboldvej 7
9900 Frederikshavn
Tlf. 9842 9127 & 6043 9127
Mail: ffi  @ffi  fodbold.dk
www.ffi  fodbold.dk 


