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VELKOMST  
OG INFORMATION
Velkommen til klubben
I denne brochure kan du finde mange gode informationer, om det at være 
aktiv spiller eller forældre til spillere. Der er også masser af information at 
hente på klubbens hjemmeside: www.sejssvejbaek-if.dk

Følg SSIF på Facebook … her finder du nyheder og sjov fra klubben
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KLUBBENS OG BESTYRELSENS
VÆRDIER/VÆRDIGRUNDLAG
Nærmiljø, glæde, venskab og fodbold for alle

Nærmiljøet er vores fundament!
Det er vores ambition, gennem interesse og aktivering i lokale sammen-
hænge, at skabe synlighed og involvering i fodboldafdelingen.

Glæde skaber trivsel!
Det er vores ambition, gennem de rette fysiske og ikke-fysiske rammer, at 
være det lokale omdrejningspunkt for skabelse af sammenhold, oplevelser 
og venskaber.

Fodbold for alle!
Det er vores ambition, at sikre fællesskaber og muligheder omkring fodbold 
på tværs af køn, aldersforskelle og niveauer.

Klubånd der lever!
Det er vores ambition, gennem fornyende og nærværende klubledelse samt 
kommunikation, at skabe synlige klubværdier og traditioner der kan leves og 
efterleves.

Overskud til frivillighed!
Det er vores ambition at skabe overskud til frivillighed i klubben gennem en 
øget struktur, overskuelighed og forenklede arbejdsgange, der gør det let-
tere for alle at lave opgavefordeling - og for den enkelte frivillige, at påtage 
sig opgaver og ansvar.

Sund økonomi til udvikling!
Det er vores ambition, gennem glade medlemmer, glade sponsorere og nye 
indtjeningsveje, at skabe samt sikre en god økonomi i klubben, der giver 
plads til løbende udvikling og forbedring af de sportslige tilbud.
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DBU’s 10 FORÆLDREBUD 
- er også vores ...

Mød op til træning og kamp 
– dit barn sætter pris på det

Forhold dig i ro på sidelinjen
– lad børnene spille

Ophold dig kun langs den ene sidelinje 
– og i god afstand til trænere og spillere

Respekter trænerens beslutninger 
– vær positiv og støttende

Respekter dommerens beslutninger 
– se på dommeren som en vejleder

Skab god stemning ved kampene 
– byd f.eks. udeholdets forældre på kaffe

Spørg om kampen var spændende og sjov 
– ikke om resultatet

Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr 
– overdriv ikke

Bak op om holdets og klubbens arbejde 
– din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn

Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold 
– ikke dig
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KLUBBENS ÅRSHJUL

DEN GRØNNE TRÅD

Mød op til træning og kamp 
– dit barn sætter pris på det

Forhold dig i ro på sidelinjen
– lad børnene spille

Ophold dig kun langs den ene sidelinje 
– og i god afstand til trænere og spillere

Respekter trænerens beslutninger 
– vær positiv og støttende

Respekter dommerens beslutninger 
– se på dommeren som en vejleder

Skab god stemning ved kampene 
– byd f.eks. udeholdets forældre på kaffe

Spørg om kampen var spændende og sjov 
– ikke om resultatet

Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr 
– overdriv ikke

Bak op om holdets og klubbens arbejde 
– din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn

Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold 
– ikke dig

Tilmelding og betaling: Uge 33/34
Sæsonstart: Uge 33
Vinterpause: Når banerne er lukket af kommunen (ca. 1/11-1/4).  
 Herefter aktiveres kunstgræsbanen, multibanen  
 og grusbanen. Der kan, efter behov, aftales  
 individuelle muligheder for træning på  
 kommunens vinteranlæg (kunstgræs/vinter- 
 baner) mod ekstra kontingent.
Forårsopstart: Ca. 1. april  
REMA1000 Cup: Fredag til søndag uge 26
Fodboldskoler: 
Fodboldskole, U8-U13 Mandag til torsdag uge 32
Minifodboldskole, U5-U7 Lørdag til søndag uge 32

”Den grønne tråd” er klubbens holdning og politikker til  
fodboldspillet, træning, kampafvikling samt det sociale  
omkring fodbolden i SSIF.  
Scan QR-koden og læs mere på hjemmesiden >>
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FORVENTNINGER TIL  
MEDLEMMER OG FORÆLDRE

INFORMATION OM TØJ

Fodbold og frivillighed er sjovest, når vi ved, hvad vi kan forvente af  
hinanden. Det er klubbens forventning, at I som forældre og medlemmer 
bakker op om følgende: 

•  Bidrage positivt og i rimeligt omfang i forhold til at skabe de bedst mulige 
forudsætninger for holdet og for klubben.

•  Bidrager i videst mulige omfang med frivilligt arbejde omkring holdets og 
klubbens aktiviteter.

• Deltage i fælles kørselsordning omkring holdet.
•  Det er forældrenes ansvar, at spillerne møder op og er trænings- og kamp-

parate.
• Vi er en breddeklub, hvor alle er her på lige vilkår. 
•  Nyopstartede/tilmeldte hold skal som minimum kunne stille med trænere 

og holdledere, så opgaverne er fordelt rimeligt.  
Læs mere i “Den grønne tråd”.

Der er ens spillertøj til alle spillere i fodboldafdelingen. Hvert medlem låner  
et sæt tøj i en 2-årig periode, hvorefter holdene bytter, og man får nye  
passende str. Det er spillerens ansvar at passe på tøjet.
Spillertøj og rekvisitter bestilles og købes af den rekvisitansvarlige gennem 
klubbens samarbejdspartner, Sport 24. 
Fodboldafdelingen har et ønske om at have et fælles udtryk, hvorfor der 
forefindes én klubdragt/træningsdragt.

Kontakt tøjudvalget: spillertoj@sejssvejbaek-if.dk
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KONTINGENTINFORMATION  
OG -PRISER

INFORMATION OM BANDEPULJEN

For oplysninger om kontingentbetaling og -priser, henviser vi til foreningens 
hjemmeside: www.sejssvejbaek-if.dk – vælg fodbold.

I SSIF fodbold har vi en bandepulje, hvorfra alle hold kan søge midler til et 
årligt stævne eller turnering i ind- eller udland.
Foreningen opfordrer alle hold til aktivt at benytte sig af denne mulighed.

Kontaktperson: 
Eva Morsbøl, Mobil: 28 78 69 88, eva@morsboel.com
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KONTAKTPERSONER 
I FODBOLDAFDELINGEN

Børne- og ungdomsafdeling:
Torben Brix Mortensen
Mobil: 20 75 59 12
sif11@godmail.dk

Senior- og oldboysafdeling:
Janus Højgaard
Mobil: 30 80 09 38
janushjg@hotmail.com

Formand  
for fodboldbestyrelsen:  
Jan Nørgaard
Mobil: 24 75 89 39
spurt@live.dk
 
Næstformand  
for fodboldbestyrelsen:
Vicky Flinta
Mobil: 20 84 86 81
vicwei199@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer
-  Anders Rye. Mobil: 42 13 42 66 

anders–rye@hotmail.com
-   Martin Bech Thorstein. Mobil 51 64 90 84 

mbechthorstein@eclassifiedsgroup.com 

Kasserer + Conventus:
Eva Morsbøl
Mobil: 28 78 69 88
eva@morsboel.com

Rekvisitansvarlig:
Jakob Skovgaard
Mobil: 29 25 19 98
jsfodbold@outlook.com

Booking af lokaler og haller
Eva Morsbøl
eva@morsboel.com


