NYKØBING FC

Til dig, der er
årgangsansvarlig
Introduktion til dine opgaver,
og hvordan de løses nemt og rigtigt.
4. udgave, januar 2019
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Introduktion til funktionen som årgangsansvarlig i Nykøbing FC.

Den årgangsansvarlige er en vigtig kontakt mellem

NFC’s ledelse og udvalg, årgangens trænere,
fodboldspillere og forældre samt gæster udefra.
Udover at hjælpe til med kommunikationen
og det sociale sammenhold, er der en række mindre
opgaver, som skal løses sæsonen igennem.

Kommunikation ved opstart af årgang
Sørg for indkaldelse til forældremøde (dagsorden og præsentation udføres i samarbejde med
trænerteam og NFC’s sportskonsulent). Kommunikér via app’en DBU Kampklar til kampe og lignende (se
mere her http://klubservice.dbu.dk). Afgiv dine kontaktoplysninger til klubbens formand, René Fjeldsøe
Sørensen på rfs@nykobingfc.dk. Så får du automatisk din brugerprofil tilsendt.
Korrespondance
Anvend klubbens officielle mailsignatur i din korrespondance. Se vejledningen her.
Ind-/udmeldelser
Hjælp med ind- og udmeldelser. Der er gratis prøvetræning i to uger. Herefter skal nye spillere indmelde
sig via hjemmesiden www.nykobingfc.dk/om-nfc/medlemskab/indmeldelse. Husk at anføre klubnavn,
hvis spilleren kommer fra en anden klub. Udmeldelse foregår ved at indsende formularen på
hjemmesiden www.nykobingfc.dk/om-nfc/medlemskab/udmelding. Ved spørgsmål kontakt den
kontingentansvarlige i NFC (kontingent@nykobingfc.dk).
Restancer
Hjælp klubben med at sikre at alle jeres spillere på årgangen betaler kontingent.
Restancestatus kan ses via kluboffice.dbu.dk. (samme brugerprofil som til DBU Kampklar - Se mere her
http://klubservice.dbu.dk). Ved spørgsmål, kontakt den kontingentansvarlige i NFC
(kontingent@nykobingfc.dk).
Materialer (tøj, dunke, bolde)
Sørg for diverse udstyr til årgangen. Kontakt den materialeansvarlige i NFC (martin.larsen@sport.dk).
Sørg for at lave en optælling af materialer ved opstart og afslutning - både i forår- og efterårssæson.
Spillertøj
Årgangen tildeles kamptøj fra klubben (strømper, bukser, trøje). Der er først rygnumre på fra U13.
Ønsker du at købe andet tøj, skal indkøb foretages i SPORTMASTER, Nykøbing F. Involverer køb brug af
sponsorer, skal klubbens formand, René Fjeldsøe Sørensen kontaktes forinden på rfs@nykobingfc.dk.
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Sponsorer
Skaffer årgangen egne sponsorer til diverse tilkøb, skal klubbens sponsorudvalg ved Jan Pedersen
kontaktes forinden på info@oeea.dk. Af det samlede beløb videresendes 20% til ungdomsafdelingens
drift.
Deltagelse i stævner/turneringer
Sørg for tilmelding og betaling til stævner og turneringer i samarbejde med trænerteamet. Ved
deltagelse i aktiviteter med egenbetaling, sørges der for opkrævning fra forældre/spillere.
Nykøbing FC betaler for stævner under DBU LF. Klubben yder ligeledes tilskud til træningslejre og
deltagelse i Kronborg Cup. Kontakt René Fjeldsøe Sørensen på rfs@nykobingfc.dk.
Bestilling af dommere
Bestilling af dommere til træningskampe/turneringskampe - 8 og 11-mands ungdom – gælder pt. ikke
U10 og nedefter. Skal ske mindst 10 dage før spilletidspunktet. Bookes via kluboffice2.dbu.dk.
Kørsel ved turnering/stævner
Hjælp med at sammensætte kørsel - kan med fordel uddelegeres til spillerforældrene.
Bestille baner til træningskampe, træningslejr mv.
Sørg for at der afsættes plads på anlæg til trænings- og turneringskampe, træningslejre o.lign. Kontakt
baneforvalter Mogens Bringe (NFC Nord) på kunststofbanen@nykobingfc.dk eller Kurt B. Nielsen (NFC
Syd) på kurtb@nielsen.mail.dk.
Bolddrenge + forældre til 1. divisionsholdets hjemmekampe på CM Arena
Sørg for fremmøde af både bolddrenge og forældre (til salg i boder). Der skal benyttes 10 spillere og 10
forældre. (Gælder for U10 – U14). Kampdatoer og skemaer for regler og retningslinjer fremsendes til dig
forud for hver halvsæson af den stadion-ansvarlige (sanneandersens@gmail.com).
Forældreinddragelse til diverse opgaver
Sørg for at forældre og spillere tilmelder sig og løser opgaver ved diverse stævner (bl.a. NFC Colourplus
PinseCup). Sørg for salg og viderebringelse af beløb ved særlige støtteopgaver, f.eks. salg af
julekalendere.
Entrékort til ungdomsspillere til 1. divisionsholdets hjemmekampe på CM Arena
Sørg for uddeling af GRATIS entrékort til kontingentbetalende spillere fra U5 til U18. Som
årgangsansvarlig tildeles du også et GRATIS entrékort. Udleveres en gang årligt ved sæsonopstart.
Kontakt nykobingfc@nykobingfc.dk ved spørgsmål og ekstra kort.
Tilskud til sociale arrangementer for HELE årgangen.
Tilskuddet tildeles pr. halvsæson, og er beregnet til sociale arrangementer som ALLE i årgangen er
inviteret til – det betyder at pengene IKKE kun kan benyttes til førsteholdet.
Tilskuddet fordeler sig således:
•
•

U4 - U9
U10 - U14

•
•

U15 - U17
Øvrige

Kr. 75,- pr. halvsæson
Kr. 100,- pr. halvsæson hvis 1 vagt på stadion.
Ved 2 vagter pr. halvsæson kr. 150,Kr. 125,- pr. halvsæson ved opvask i Loungen og min. 1 vagt til Pinsecup
Kr. 125,- til afslutning ved min. 1 vagt til Pinsecup
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Tilskuddet udbetales på baggrund af det antal medlemmer, der er i hver årgang, og som på
udbetalingstidspunktet har indbetalt sit kontingent. Når I vil have jeres tilskud udbetalt, bedes du sende
en mail til nykobingfc@nykobingfc.dk med angivelse af hvilket konto nr. I vil have pengene udbetalt til.
Deltagelse i møder
Deltag i tre-fire møder årligt med hhv. trænerteam, forældre og klubbens årgangsansvarlige.
Gæster udefra
Sørg for at være behjælpelig overfor modstandere/gæster i klubben - og sørg for at kampe/besøg
afvikles i god tone med fokus på fairplay og et trygt miljø.
Det får du ...
Du bliver en del af en stærk kultur og et bredt socialt fællesskab. Som tak for din hjælp får du et stk.
sæsonkort til entré til CM Arena, tilskud til NFC-tøjkøb i SPORTMASTER til en værdi af ca. kr. 500,-, to x
spisning i klubbens café pr. måned (marts-oktober) i forbindelse med interne trænermøder, mulighed for
personlig chip til KH Fitness, nedsat kontingent på 50% for dit barn i årgangen, gratis deltagelse ved den
årlige klubfest (første lørdag efter Colourplus PinseCup) og mulighed for deltagelse på en særlig
fodboldtur.
Øvrige spørgsmål
Har du øvrige spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte klubbens formand, René Fjeldsøe
Sørensen på rfs@nykobingfc.dk. Vi håber du får en fantastisk tid i NFC. God fornøjelse med den frivillige
indsats som årgangsansvarlig. Velkommen til ...

Tak, fordi du hjælper til med at gøre NFC til
en af de bedste fodboldklubber i Region Sjælland,
og dermed sikrer vores ungdom og andre i klubben
en fantastisk fodboldtid, store oplevelser og et stærkt
socialt sammenhold.

