Velkommen
som træner/holdleder i
Billund Idrætsforenings
Fodboldafdeling

Vi har udarbejdet denne lille folder med praktiske oplysninger, for at du hurtigt kan finde svar
på nogle af de hyppigt stillede spørgsmål, som du står med som ny træner/ holdleder.

Værktøjer
Hjemmesiden
www.billundfodbold.dk
Her finder du nyheder, kontaktinfo til bestyrelse og kampfordeler, kontingenter, træningstider,
baneoversigt og links.
Under fanen: ”For Trænere" findes Conventus (inkl. brugerguide), velkomstfolder,
trænerhåndbog, info om omkostningsgodtgørelse, indberetning af træneroplysninger mm.
Håndbog
I håndbogen findes praktisk information, og der er indgående beskrivelse af forventninger,
opgaver, udviklingstrin i de forskellige aldersklasser, kontaktinformation til bestyrelse og
andre kontaktpersoner.
Håndbogen findes på hjemmesiden Billundfodbold.dk under fanen: ”For Trænere”.
Conventus
Conventus er vores database, hvor vi har styr på trænere, hold, spillere, kontingent mm.
Den bruges til medlemsregistrering og betaling.
Den giver også oversigt over alle trænere med kontaktoplysninger.
Desuden kan du her sende SMS eller e-mail til hele holdet på en gang og udskrive holdlister.
Brugermanual findes på Hjemmesiden, under fanen: For Trænere”, og ellers kan du søge
hjælp hos Robert Mortensen, kasserer@billundfodbold.dk, eller Hans Peter Hergott Hansen,
hp@billundfodbold.dk, som også kontaktes, hvis du ikke har adgang til Conventus.
Facebook
Du bedes også tilmelde dig FB gruppen: ”Billund IF Fodbold trænere & holdledere”
Nøgler
Hvis du har brug for nøgle til boldrum, kan du mod kvittering få en fra Hallens personale.
Ved fratrædelse SKAL du aflevere nøglen på BI kontoret, den må IKKE overdrages til andre,
da vi så ikke har registreret, hvem der har nøglen og ikke har en chance for at få den igen.
En nøgle koster 375 kr.!
Nøgle til boldskab fås af Carsten Thomsen.

Hvad kan du forvente af os
Trænerpakke
Trænere og holdledere får en trænerpakke ved sæsonstart.
Omkostningsgodtgørelse
Omkostningsgodtgørelse udbetales, når hele sæsonen (efterår og forår) er slut. Kassereren
sender mail, som skal besvares for at få godtgørelse. Skema er på hjemmesiden under
fanen: ”For Trænere”, Godtgørelse, anden omkostning. Godtgørelse udbetales samlet til
holdet med det beløb, der i alt er afsat til pågældende årgang til 1 cheftræner, 1 hjælpetræner og 1 holdleder. Det er herefter op til holdet at fordele dette beløb imellem sig, uanset
antallet af trænere. Ung-trænere betaler fuldt kontingent, men får til gengæld
omkostningsgodtgørelse som en motivationsfaktor - de har mulighed for at tjene deres egne
penge. Når kasserer sender henvendelse om godtgørelse, er det en
betingelse, at denne henvendelse besvares - ellers kan godtgørelsen ikke
udbetales.

Hvad forventer vi af dig
Indberet træneroplysninger
Det er meget vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig som træner/holdleder, og at vi derfor
har kontakt-oplysninger på alle trænere/holdledere.
Derfor skal alle nye trænere/holdledere, som starter i Billund Fodbold, sikre, at vi har kontakt
info. Cheftrænere / nuværende trænere bedes hjælpe med at sørge for dette. Det gøres nemt
ved at udfylde blanketten på:
Hjemmesiden,
Trænerlobby,
Indberet træneroplysninger
eller ved at sende mail til sekretaer@billundfodbold.dk med navn, e-mail, mobil nr.,
fødselsdato og hold / funktion.
Samtykkeerklæring børneattest
Det er lovpligtigt, at vi skal indhente børneattest på trænere, holdledere mm. forudsat,
1) Du er fyldt 15 år
2) Du arbejder med børn under 15 år
3) Du ikke har udfyldt en børneattest indenfor de seneste 3 år.
Derfor har vi også brug for dit cpr. nr. Attesten indhentes nu digitalt via elektronisk post.

Baneoversigt

