Kontaktpersoner
Bestyrelsen
bestyrelsen@hvalsoeif.dk
Velkommen til vores fantastiske klub på
Midtsjælland, Hvalsø IF.
Vores klub er en frivillig forening
baseret i Lejre Kommune og vi tilbyder
fodbold til stort set alle aldre og
niveauer.

Hvalsø IF
FODBOLD

Ungdomsformand
Jakob Hermansen
jakob@hvalsoeif.dk

Foreningen
bygger
på
frivillig
arbejdskraft, hvor ikke mindst forældre
har en stor rolle. Fra de yngste hold til
starten af teenageårene er det
forældrene, der skal træde til og hjælpe
til – selvfølgelig med hjælp og kyndig
vejledning fra bestyrelse og ledere.
Bestyrelsen består af højt engagerede
personer, der plejer klubben på bedste
vis og forsøger at drive mulighederne til
det højeste.
Rundt omkring bestyrelsen står en
række udvalg og initiativrige personer,
der alle hjælper til at vi har en fantastisk
klub!
For at klubben kan køre rundt og blive
ved med at udvikle sig at der mange
opgaver – alt dette kan du læse meget
mere om i denne folder, der er
udarbejdet som hjælp til forældre og
andre, der er en del af Hvalsø IF.
Velkommen til.

Hvalsø IF
Møllebjergvej 28
4330 Hvalsø
www.hvalsoeif.dk

FORÆLDRE
FOLDER
SAMARBEJDE OG
FRIVILLIGHED

Hvalsø IF er en forening drevet af frivillige
kræfter, hvor holdningen er, at alle hjælper til –
ellers har vi ingen forening.

På langt de fleste hold i ungdomsafdelingen
består lederskabet af forældre, til de
drenge/piger, der spiller på holdet.

Kerneværdierne i Hvalsø IF omhandler
fællesskab og udvikling – noget vi dyrker på flere
forskellige niveauer.

Hvalsø IF er en breddeklub, hvor fællesskab og
udvikling er kerneværdier.

Ikke alle føler at de har kompetencerne til at stå
på træningsbanen, men der er (heldigvis) mange
andre muligheder for at hjælpe:

Fællesskabet kan dyrkes på holdet, på tværs af
hold, på tværs af køn og på tværs af hele
klubben. Dette kan både være for spillerne, men
i høj grad også for alle de frivillige.

For at gøre ungdomsafdelingen mere
gennemsigtig,
har
vi
oprettet
et
ungdomsudvalg, som gør det nemmere for jer
forældre, ledere, trænere mv. at få korrekt – og
hurtigt – svar på jeres spørgsmål:

•
•
•
•
•

•

•
•

Holdleder
Assistent
Dommer
Kiosk på kampdage
Forældregruppe
o Arrangementer
o Holdkasse
o Nyt spilletøj
Forældreforening
o Hvalsø Cup
o Sankt Hans
Grøn Dag
Hjemmeside

Vi har rigtig mange inspirerende personer i
Hvalsø IF, der har været med omkring
fodboldhold længe, og som glædeligt deler ud af
deres erfaringer. Dette gælder sig både for
træningsøvelser, ideer til arrangementer og
muligheder for nyt spilletøj.
Hvis du har lyst til at hjælpe til i klubben, så tag
kontakt til en af kontaktpersonerne på bagsiden
eller træneren/holdlederen på det hold du eller
din søn/datter er tilknyttet.

facebook.com/hvalsoeif

Alle disse opgaver indbyder til at deltage i og
omkring klubben, og da vi gerne ser at alle
trækker i samme retning i Hvalsø IF, har
klubbens bestyrelse i samarbejde med ledere og
trænere udformet den BLÅHVIDE TRÅD, som
indeholder alt dét, vi gerne vil være kendt for i
Hvalsø IF. Lige fra træningsøvelser til etiske
regler i klubben.

Udviklingen ligeså – hver enkelt spiller skal
tilbydes fodboldtræning- og kamp på deres
niveau og udfordres, så det bliver sjovt at gå til
fodbold. Udviklingen skal ske i samarbejde med
holdkammerater, trænere, assistenter og
hjælpere fra andre dele af klubben. Vi skal – og
bliver nødt til – at samarbejde om klubbens
bedste.
Udviklingen af klubben sker i høj grad på et
højere plan end på de individuelle hold. Vi har
flere udvalg og tiltag, der kræver hjælp fra
omverdenen. Vi stræber altid efter at blive større
og bedre til det vi gør og det kræver hårdt
arbejde.
Hvis klubben skal blive ved med at udvikle sig,
udvikle fællesskabet og se fremad, så må alle
hjælpe til – jo flere vi er, jo mindre er
arbejdsbyrden for den enkelte.
#FÆLLESSKAB #UDVIKLING #HVALSØIF

