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Kære forældre 

Vi har brug for jer som en del af vores forening. 

Når du hjælper til i Sundby som enten træner, assistent, medlems- eller 
socialkoordinator er din indsats til stor glæde for alle vores mange børn!

Sundby Boldklub står til rådighed med det administrative og 
praktiske, så det bliver overskueligt for dig at hjælpe. 

• Vi melder holdene til DBU-turneringen og formidler om stævner, 

tildeler baner, træningstider og omklædningsrum

• Vi sørger for materialer til træningen og opbevaring

• Vi afholder trænermøder, forældremøder og støtter jer med Kampklar

• Vi giver adgang til træningsprogrammer og giver sparring på banen  

I finder os fysisk ved pavillonen og ude på banerne og kan altid 
skrive og ringe til os!

På forhånd tusind tak for din indsats! 

I Sundby Boldklub uddanner vi hele fodboldspillere! Det betyder, at vi for alle 
spillere, har som målsætning at gøre dem til vindere – i skolen, på 

boldbanerne og socialt. 

Vi har brug for dig for at skabe det trygge miljø for børnene i Sundby Boldklub. 
Så de udvikler sig, og I får mange fantastiske oplevelser sammen.



Modtager henvendelser 
fra nye spillere

Koordinerer opstart med 
trænerteamet

Koordinerer velkomstforældre

Hjælper med indmeldelse

Opretter/sletter spillere 
på Kampklar

Arrangerer træningskampe i 
samarbejde med træneren

Holder øje med stævner i 
DK og udlandet

Opretter kampe i og skriver 
ud via Kampklar

Samarbejder med de andre 
koordinatorer

Koordinerer træningshjælpere

Organiserer kørsel til kampe 

Rykker for tilmeldinger 
til kampe og lign.

Kan være velkomstforælder

Arrangerer sociale aktiviteter, som 
fx fællesspisninger i klubhuset

Koordinerer frugt og juice-ordning 
til kampe

Hjælper med praktiske ting

Kan søge sponsorer

Kan være velkomstforælder

Uanset om dit barns hold har forældretrænere eller spiller på talenthold, 
er der brug for, at I forældre samarbejder med trænerne og hjælper til. 

Vi har følgende opgaver/-roller. 
Snak med årgangens trænere og forældre om, hvad du kan hjælpe med.

Medlemskoordinator Kamp- og stævnekoordinator  

Holdkoordinator Social koordinator

Træner- og koordinatorroller
Alle hold har forældretrænere, der får sparring fra klubbens udviklingstrænere. 

Man kan hjælpe meget eller lidt. Hvis man spiller på talenthold har  man en 
licensuddannet træner, da det er et krav fra DBU.  



Man melder sig ind via årgangens medlemskoordinator, som også kan 
svare på spørgsmål om træningstider, klubtøj, kontingent mv. 

Det koster 2200 kr. om året at spille fodbold i Sundby BK

Hvis man som spiller på et tidspunkt ønsker mere træning, er der 
mulighed for at tilmelde sig Sundby Akademi. 

Fra U13 vil nogle spillere blive tilbudt deltagelse på talenthold. 

Akademi og talenthold betaler man ekstra for.   

Vores medlemmer træner og spiller kamp med deres eget Sundby-
tøj. På www.sundbyboldklub.dk finder du info om, hvor du kan 

købe vores kamp- og træningssæt. 

Alle vores hold kommunikerer via den gratis DBU app 
Fodbold og Kampklar. Her kan i finde info om kampe, 

træninger og få nyheder fra jeres trænere og klubben. Det 
er vigtigt, at du melder dit barn til OG fra aktiviteter. 

Du får en profil, når du er meldt ind i klubben.   

Indmeldelse og kontingent

Kommunikation - Kampklar


